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در صفحه 3 بخوانید

استاندار خراسان رضوی

کسب و کار پایین
 زیبنده استان نیست

شنبه  29    اردیبهشت 1398 /0 12رمضان 1440 / سال سوم  
شماره 459 /  8 صفحه/  قیمت 2000 تومان در مشهد 

عوامل فروش و شهرستان ها 1000 تومان 

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر در اولین 
نشست تخصصی مطرح کرد: 

 گفتمان سازی برای 
توسعه شهر

به مناسبت روز جهانی موزه داری:   

موزه ها نگهبانان
 میراث فرهنگی اند

علم الهدی:

خرما که از آمریکا نمی آورند
چطور می شود کیلویی سی وچند هزار تومان؟

پژمانفر در واکنش به اتفاقات اخیر دانشگاه تهران

باید با هتاکان و پرده دران 
برخورد شود

ممنوعیت ثبت ازدواج 
در خراسان رضوی بدون انجام 

آزمایش های ژنتیک 

گزارش ویژه گزارش روز7 در این شماره می خوانیم5

# نه_به_جنگ_
با_ایران 

هشتگی با موضوع کشورمان در توییتر داغ شده که محتوای فارسی در آن به چشم نمی خورد

در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 4 بخوانید

در صفحه  6  بخوانید

یحیی ُمچ مهاجری را هم خواباند 

آسیایی شدن 
پدیده در گروی 
حذفی جام  فینال  تقبیح  هدف  با  ایران«  با  جنگ  به  »نه  هشتگ 

علیه  آمریکا  اخیر  طلبانه  جنگ  اظهارات  و  اقدامات 
ایران در توییتر با اقبال قابل توجهی همراه شده است.  
با  است.  بوده  آمریکا  هشتگ،  این  از  استفاده  کانون 
وجود این که تیم امنیت ملی دولت آمریکا در هفته های 
افزایش  یعنی  خود  غایی  هدف  به  روز  به  روز  اخیر 
احتمال درگیری نظامی با ایران نزدیک تر شده، اما ترند 
شدن این هشتگ نشان می دهد آمریکایی ها خواستار 
یک جنگ خونین دیگر در خاورمیانه نیستند. بسیاری 
از کاربران با بازنشر یکی از توییت های قدیمی ترامپ در 
سال 2011 به استراتژی های جنگ طلبانه مقام های 
آمریکایی در آستانه انتخابات ها اشاره کرده اند. ترامپ 
اوباما  بود:  نوشته  خود  توییتر  در   2011 نوامبر  در 
حاضر است برای انتخاب مجدد یک جنگ با ایران به 

راه بیندازد.

قریب  جنگ  بروز  احتمال  بر  دال  شواهدی  اینکه 
کامال درست  دارد،  آمریکا وجود  و  ایران  میان  الوقوع 
اعزام  فارس  خلیج  به  را  ناوگروهی  ترامپ  تیم  است؛ 
دلیل  به  بغداد  سفارت  از  را  نیروهایش  آمریکا  کرده، 
وضعیت اضطراری عراق بیرون کشیده، نفتکش های 
سعودی و اماراتی در بندر فجیره منفجر شده و پیکان 
از  را  ناوهایش  اسپانیا  است،  ایران  سمت  به  اتهامات 
خلیج فارس دور کرده و تیم امنیت ملی دولت آمریکا 
اما  دارند.  طوالیی  ید  ایران  علیه  طلبی  جنگ  در 
در  جنگ  جز  به  اتفاقاتی  از  تحوالت  برخی  همزمان 

منطقه خبر می دهند. 
     دارخواست برای تماس تلفنی  

ترامپ در هفته های اخیر بار ها از تمایل خود برای 
تماس مقامات ایران با کاخ سفید حرف زده است. ...

ده
شن

بخ
ن 

س
مح

س: 
عک

824



2سیاست s o b h e . e m r o o z . n e w s @ g m a i l . c o mW w w. s o b h e - e m r o o z . i rاقتصاد 3W w w. s o b h e - e m r o o z . i r s o b h e . e m r o o z . n e w s @ g m a i l . c o m Vol.3.No.459  MAY.18.2019459 شنبه 28 اردیبهشت ماه 1398- سال سوم -  شمارهVol.3.No.459  MAY.18.2019459 شنبه 28 اردیبهشت ماه 1398- سال سوم -  شماره

این روزها پدیده ای عجیب و نامبارک در 
بازارها  اغلب  که  کرده  ظهور  کشور  اقتصاد 

و قیمت ها را به کنترل خود درآورده است.
در  روزها  این  که  واژه ای  »حباب«؛ 
فعاالن  و  کارشناسان  اظهارنظرهای  اغلب 
اقتصادی به گوش می خورد. حباب قیمت 
سکه، حباب قیمت خودرو، حباب مسکن، 
این  اما   ... و  پیاز  نرخ  حباب  و  ارز  حباب 
از آن دست حبابهایی که یک روز  حباب ها 
باالخره می ترکند نیستند. بلکه این حبابها 
کاالهای  به  سرعت  به  و  بوده  مقاوم  بسیار 

مختلف سرایت می کنند.
چسبندگی و رشد نامعقول این حباب ها 
زمان  از  برهه هایی  در  که  رفته  باال  به قدری 
کاال  واقعی  قیمت  اندازه  از  حباب  حجم 
بررسی  در  و  شده  بزرگ تر  نیز  خدمات  یا 
چشم  به  که  است  حباب  تنها  قیمت ها 

می خورد.
در  حداقل  دارد  اعتقاد  سبحانی فر  اما 

بازار خودرو این حبا ب ها می ترکد اگر...
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی معتقد است با سیاست های 
وزارت صمت مبنی بر فروش فوری و فروش 
روند  بازار  قیمت  زیر  درصد   ۵ خودروسازان 
کاهشی قیمت خودرو ادامه دار خواهد بود.
کمیسیون  عضو  فر  سبحانی  رمضانعلی 
با  اسالمی  شورای  مجلس  معادن  و  صنایع 

در  بازار  در  خودرو  قیمت  کاهش  به  اشاره 
وزارت  سیاست های  گفت:  اخیر،  روزهای 
درازمدت  در  فوری  فروش  بر  مبنی  صمت 
کاهشی  را  قیمت ها  حدودی  تا  توانست 

کرده و بازار خودرو را سامان دهد.
و  جوین  جغتای،  سبزوار،  مردم  نماینده 
افزود:  خوشاب در مجلس شورای اسالمی 
 ۵ خودرو  فروش  و  فوری  فروش  سیاست 
تولید  افزایش  باعث  بازار  قیمت  زیر  درصد 
خودروسازان شد، در نتیجه با عرضه بیشتر 
روند  ها  قیمت  و  کنترل  حدودی  تا  بازار 

نزولی گرفته و متعادل شود.
y  کنترل قیمت سازی در فضای مجازی از

جوالن دالالن در بازار جلوگیری کرد
سازی  قیمت  کنترل  با  کرد:  اظهار  وی 
جوالن  از  جلوگیری  و  مجازی  فضای  در 
خودرو  قیمت  افزایش  از  تنها  نه  دالالن 
قیمت  کاهش  بلکه  شد  جلوگیری  بازار  در 
چهارچرخ ها در روزهای اخیر را نیز رقم زد.
در صورتی که میزان تولید خودروسازان 
بررسی  به  توجه  با  -که  کند  پیدا   افزایش 
اخیر  ماه های  در  شرکت ها  این  تولید  روند 
کاهش  نیست-  انتظاری  از  دور  موضوع 
قیمت خودرو تداوم داشته و بازار ساماندهی 

می شود
y .... حباب قیمتی خودرو می شکند اگر

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان 

اینکه در صورتی که مردم سرمایه های خود 
قیمتی  حباب  نکنند  خودرو  بازار  روانه  را 
در  کرد:  خاطرنشان  می شکند،  خودرو 
صورتی که میزان تولید خودروسازان افزایش 

پیدا  کند -که با توجه به بررسی روند تولید 
این شرکت ها در ماه های اخیر موضوع دور 
خودرو  قیمت  کاهش  نیست-  انتظاری  از 

تداوم داشته و بازار ساماندهی می شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
که  آنجا  از  داد:  ادامه  اسالمی  شورای 
خودروسازان  کار  دستور  در  تولید  افزایش 
قرار گرفته و وزارت صنعت، معدن و تجارت 

قیمت  کاهش  برای  را  خود  توان  تمام 
چهارچرخ  ها در بازار به کار می برد کاهش 
روزهای  طی  بازار  در  خودرو  قیمت  بیشتر 

آینده حتمی است.

سرمایه مردم و جوالن دالالن در خدمت افزایش قیمت چهارچرخ ها

حباب های جان سخت

512/1اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گناباد 

وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
فاقدسندرسمی

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت  آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

موضوع  اول  هیات   1397/11/30- شماره 139760306013002408  برابررای 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علیرضا آراسته 
در  محمد  فرزند  گناباد  از  صادره   0919308244 ملی  کد  شناسنامه8۵  بشماره 
چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل به مساحت 14۵/۵4مترمربع از پالک شماره 
2113 فرعی ازیک اصلی واقع دراراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از 
محل مالکیت مشاعی خود متقاضی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب 
دردو نوبت به فاصله 1۵ روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 

تاریخ انتشارنوبت اول:1398/2/11 ، نوبت دوم:98/2/28 
رئیس ثبت اسنادوامالک گناباد-محمدرضا اجتهادی عرب

512/2اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بردسکن  

وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
فاقدسندرسمی

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت  آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  139860306021000221هیات  شماره  برابررای 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شهین سلیمانی سنگانی فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 84 و کد ملی ۵729436696 صادره از بردسکن دریک باب ساختمان 
به مساحت 332/7 مترمربع پالک 1481 فرعی از 83 فرعی از 4 -اصلی واقع در خراسان  
رضوی بخش 4 حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی آقای غالمرضا طالبی 
محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵ روزآگهی می 
شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس 
ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول:1398/2/28 ، نوبت 

دوم:1398/3/12 
رئیس ثبت اسنادوامالک بردسکن-غالمرضا گنج بخش

511/3اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  مشهد- منطقه پنج

وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
فاقدسندرسمی

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت  آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

اصالحی  رای  و   13976030627100244۵ شماره  برابررای 
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1398/1/24 مورخ   139860306271000137
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک مشهد- منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد ابراهیم 
مودی فرزند علی بشماره شناسنامه 7۵ صادره از مشهد در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 142/66 مترمربع قسمتی از پالک 1 فرعی از 239 اصلی بخش 9 واقع در 
شهید چراغچی 27 رشید 28 سمت چپ قطعه پنجم پالک 60 خریداری از مالک رسمی 
آقای محمد حسن معقول محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به 
فاصله 1۵ روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی 
اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهی  انتشاراولین  ازتاریخ  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی 
خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت 
مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 1۵4۵ تاریخ 

انتشارنوبت اول: 98/2/28، نوبت دوم : 98/3/12
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار

511/4اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  مشهد- منطقه پنج

وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

برابررای شماره 139760306271004343 مورخ 1397/12/2 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد- منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض 
صادره   707 شناسنامه  بشماره  حسن  فرزند  تبار  اسمعیل  محمود  اقای  متقاضی 
از  قسمتی  مترمربع   123/20 مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  در  بابلسر  از 
نبوت 4- پالک  گاز  در طبرسی جنوبی- چهارراه  واقع   9 اصلی بخش  پالک 6۵ 
به  لذا  است  محرزگردیده  فریفته  فاطمه  و  زاده  حسین  مرضیه  از  خریداری   ۵91
منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵ روزآگهی می شود درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس 
رابه  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  ازاخذ 
مذکوروعدم  مدت  انقضای  درصورت  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مراجع 
تاریخ   1۵47 شد.  صادرخواهد  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول 

انتشارنوبت اول: 98/2/28، نوبت دوم : 98/3/12
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار

511/5اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  تربت حیدریه

وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

1398/2/10 هیات اول موضوع   – برابررای شماره 139860306006000273   -1
مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد حسین 
خرقانی فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 26 صادره از تربت حیدریه در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین و دامداری وصل به آن به مساحت 27301/1۵ متر مربع  )بیست 
و هفت هزار و سیصد و یک متر و پانزده صدم متر مربع( قسمتی از پالک 336- اصلی واقع 
در اراضی چهارتخته رودخانه دهستان رخ واقعی در بخش ۵ تربت حیدریه از محل مالکیت 
1398/2/10هیات   –  139860306006000274 شماره  رای  برابر   -2 متقاضی  قهری 
مرتضی  فرزند  خرقانی  علی  محمد  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  الذکر  فوق 
قطعه  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در  حیدریه  تربت  از  صادره   8 شناسنامه  بشماره 
زمین و دامداری وصل به آن با مشخصات فوق محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵ روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 
تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  ازاخذ  وپس  تسلیم  اداره  این  به  خودرا  اعتراض 
اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای 
تاریخ  شد.  صادرخواهد  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم  مدت 

انتشارنوبت اول: 98/2/28، نوبت دوم: 98/3/13 
رئیس ثبت اسنادوامالک تربت حیدریه- محمد کاظم باقرزاده

سامانه پیامکی 
روزنامه 

صبح امروز
آماده دریافت 

پیشنهادات 
و انتقادات 

شهروندان عزیز 
می باشد

100080888

511/6اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  تربت حیدریه

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

برابررای شماره 139860306006000226 – 1398/1/31 هیات اول 
اراضی وساختمانهای فاقد سند  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  موضوع قانون 
مالکانه  تصرفات  حیدریه  تربت  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی 
بالمعارض متقاضی کمیته امداد امام خمینی بشماره ملی 1400191379۵ 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 784/۵0 متر مربع  )هفتصد و 
هشتاد و چهار متر و پنجاه صدم متر مربع( قسمتی از پالک 3047- اصلی 
متقاضی  مشاعی  مالکیت  محل  از  حیدریه  تربت  شهر  یک  بخش  در  واقع 
فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  منظوراطالع  به  لذا  است  محرزگردیده 
مالکیت  صدورسند  به  نسبت  اشخاص  که  درصورتی  شود  می  روزآگهی   1۵
به  آگهی  انتشاراولین  ازتاریخ  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی 
مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت 
رابه مراجع قضایی تقدیم  ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود  یک ماه 
نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق 
اول: 98/2/28،  انتشارنوبت  تاریخ  مالکیت صادرخواهد شد.  مقررات سند 

نوبت دوم: 98/3/13 
رئیس ثبت اسنادوامالک تربت حیدریه- محمد کاظم باقرزاده

511/7اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  بردسکن

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

قانون  موضوع  هیات   13986030602100020۵ شماره  برابررای 
رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  بردسکن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 
و   62 شناسنامه  بشماره  حسین  محمد  فرزند  ساالری  حسن  اقای  متقاضی 
کد ملی ۵72996۵74۵ صادره از بردسکن دریک باب ساختمان به مساحت 
در خراسان رضوی  واقع  اصلی   4 از  فرعی  مترمربع پالک 1242   184/77
آقای غالمرضا  از مالک رسمی  بخش 4 حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری 
به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  منظوراطالع  به  لذا  است  محرزگردیده  طالبی 
صدورسند  به  نسبت  اشخاص  که  درصورتی  شود  می  روزآگهی   1۵ فاصله 
انتشاراولین  ازتاریخ  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت 
ازاخذ رسید،  اداره تسلیم وپس  این  به  اعتراض خودرا  به مدت دوماه  آگهی 
مراجع  رابه  خود  دادخواست   ، اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت  ظرف 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول: 

1398/2/28، نوبت دوم : 98/3/12
رئیس ثبت اسنادوامالک بردسکن- غالمرضا گنج بخش

511/8اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  بردسکن

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات   139860306021000207 شماره  برابررای 
ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسین نظری طاهری فرزند علی بشماره شناسنامه 667 و کد ملی ۵729204361 
صادره از بردسکن در سه دانگ یک باب ساختمان به مساحت ۵8 مترمربع پالک 3331 فرعی از 4 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 4 حوزه ثبت ملک 
نژاد  محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵ روزآگهی می شود  از مالک رسمی آقای حمید محمد  بردسکن خریداری 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این 
اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای 

مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/2/28، نوبت دوم : 98/3/12
رئیس ثبت اسنادوامالک بردسکن- غالمرضا گنج بخش

511/9اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  بردسکن

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

فاقد سند رسمی  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  برابررای شماره 139860306021000206 هیات 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسن نظری طاهری فرزند علی بشماره شناسنامه 
2792 و کد ملی 0901266043 صادره از بردسکن در سه دانگ یک باب ساختمان به مساحت ۵8 مترمربع پالک 3331 فرعی از 4 اصلی 
واقع در خراسان رضوی بخش 4 حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی آقای حمید محمد نژاد  محرزگردیده است لذا به منظوراطالع 
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵ روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض 
، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/2/28، نوبت دوم : 98/3/12
رئیس ثبت اسنادوامالک بردسکن- غالمرضا گنج بخش

مفقودی
ایران 32  شماره موتور 10FSJ۵446۵9۵7 و شماره شاسی  برگ سبز خودرو سواری پژو 206 مدل 1382 با شماره پالک 798 ن 9۵ 

82630016 مربوط به شرکت کوشا کافی شرق مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

پژمانفر در واکنش به اتفاقات اخیر دانشگاه تهران
بایدباهتاکانوپردهدرانبرخوردشود

استاندار خراسان رضوی

کسبوکارپایینزیبندهاستاننیست

گفت:  مجلس  در  کالت  و  مشهد  مردم  نماینده 
تهران  دانشگاه  حادثه  پرده دران  و  هتاکان  با  باید 
انقالب  عالی  ــورای  ش همچنین  و  شــود  برخورد 
را  جلسه ای  موضوع  این  بررسی  بــرای  فرهنگی 

دهد. تشکیل 
روز  عصر  نوبت  علنی  نشست  در  پژمانفر  نصرالله 
اسالمی  مجلس شورای  اردیبهشت(   24 شنبه،  )سه 

به روز بزرگداشت فردوسی  با اشاره  در تذکر شفاهی 
گفت: با پیگیری های مجلس نهم 25 اردیبهشت ماه 

به عنوان روز زبان فارسی ثبت شد.
شورای  مجلس  در  کالت  و  مشهد  مردم  نماینده 
سال  ماه  تیر  می شود  یــادآور  کرد:  اظهار  اسالمی 
کردند  بازدید  فردوسی  آرامگاه  از  انقالب  رهبر   75
بر  دادنــد؛  منطقه  این  احیای  برای  را  دستوراتی  و 

طوس  احیای  عالی  شورای   77 سال  در  اساس  این 
تاکنون هیچ گونه تصمیمی  اما متأسفانه  تشکیل شد 

در این خصوص گرفته نشده است.
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  با  بین  این  در  افــزود:  وی 
معاونت  اینکه  بر  مبنی  شد  مکاتبه ای  نیز  اسالمی 
شعر و ادب فارسی در ذیل وزارتخانه متبوعش ایجاد 
خصوص  این  در  مساعد  دستور  خوشبختانه  که  کند 

داده شده است.
اسالمی  شورای  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
تهران  دانشگاه  در  گذشته  روز  رخداد  خصوص  در 
و  اتفاق  رمضان  مبارک  مــاه  در  متأسفانه  گفت: 
بی حرمتی به ارزش های اسالمی شد که با بی توجهی 

معاونت دانشگاه صورت گرفت.
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: باید 

با هتاکان و پرده دران برخورد شود و همچنین شورای 
موضوع  این  بررسی  بــرای  فرهنگی  انقالب  عالی 

جلسه ای را تشکیل دهد.
امروزه  ادامه داد: همگان اعتقاد دارند که  پژمانفر 
اما  است  امور  اولویت  در  اقتصاد  و  معیشت  موضوع 
نمی توان  و  است  زندگی  از  جزئی  نیز  دینی  مسائل 

از آنها غافل شد.

بخش  و  دولت  گوی  و  گفت  شورای  در  رضوی  خراسان  استاندار 
به  نسبت  استان  کار  و  کسب  پایین  وضعیت  به  اشاره  با  خصوصی 
برخی از استان های کشور گفت: زیبنده نیست که فضای کسب و 
کار پایینی داشته باشیم، امیدواریم در سال جاری این روند را بتوانیم 

تغییر بدهیم.
علیرضا رزم حسینی در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش 
خصوصی استان با اشاره به دو ابالغ بخشنامه ستاد اقتصاد مقاومتی 
کشور گفت: در یکی از این دو بخشنامه که مربوط به امور گمرکات 
است 18 مورد تسهیالت برای رونق تولید ذکر شده که می تواند امر 
تامین  به  مربوط  دوم  بخشنامه  و  کند  تسهیل  را  واردات  و  صادرات 

تسهیل  را  تولید  امر  نهایتا  که  است  شده  ذکر  نکته   17 اجتماعی 
خواهد کرد.

و کار و  زیبنده خراسان نیست که فضای کسب  اذعان کرد:  وی 
سالمت اداری پایین در مقایسه با برخی از استانها را داشته باشد لذا 
امیدواریم در سال جاری این موضوع را با همکاری های صورت گرفته 

بتوانیم تغییر بدهیم.
کرد  تشکر  استان  به  مجلس  رئیس  اخیر  سفر  از  حسینی  رزم 
رفع  در  جدی  بسیار  پیشنهادات  وی  مشترک،  جلسات  در  افزود:  و 
بخش  امیدوارم  که  کردند  مطرح  استان  در  گذاری  سرمایه  موانع 

زیادی از این پیشنهادات را در استان بتوانیم اجرایی بکنیم.
که  داریم  کامل  آمادگی  داد:  ادامه  رضوی  خراسان  استاندار   

کمیته مربوطه در اتاق بازرگانی استان اطالعات مربوط به کسب و کار 
دستگاه به دستگاه را به ما اعالم کنند تا ما با کمک مدیران بتوانیم 

رتبه کسب و کار استان را در سال جاری ارتقا بدهیم.
دستگاه  همکاری  خصوص  در  کرد:  اضافه  رابطه  همین  در  وی 
تا  کرد  خواهیم  ابالغ  آنها  به  کار  و  کسب  افزایش  در   اجرایی  های 
مدیران مربوطه تالش کنند  فضای کسب و کار را با توجه به الزاماتی 

که در قانون مشخص شده تغییر دهند.
و  ترکمنستان  و  افغانستان  مرز  به  توجه  با  گفت:  حسینی  رزم 
بتوانیم  تا  دارد  وجود  استان  در  خوبی  فرصت  همسایه  کشورهای 
صادرات را افزایش بدهیم و هم کاالهایی را که مورد نیاز کشور است 

را با واردات تامین کنیم.

 وی اظهار کرد: از دستگاه محترم قضایی استان تشکر می کنم 
که تالش جدی در جهت حمایت از تولید کارخانجات انجام می دهد 
و نگاه آن ها بر عدم تعطیلی دستگاه های اقتصادی و تعامل با آنها 

است.
در ادامه این جلسه رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: امسال رتبه 
استان در مولفه های کسب و کار  نسبت به سال گذشته کاهش پیدا 

کرده است و در بین استان های کشور وضعیت مطلوبی نداریم.
که  است  صورتی  به  ما  حرکت  روند  افزود:  شافعی  غالمحسین 
این در حالی است که  بسیاری فکر می کنند شفافیت جریمه دارد 
آن  برای  و  شود  محسوب  تواند  می  بزرگی  خطر  حالت  این  تقویت 

فکری باید کرد.

هشتگ »نه به جنگ با ایران« با هدف تقبیح اقدامات 
و اظهارات جنگ طلبانه اخیر آمریکا علیه ایران در توییتر 
با اقبال قابل توجهی همراه شده است.  کانون استفاده 
این که تیم  با وجود  از این هشتگ، آمریکا بوده است. 
امنیت ملی دولت آمریکا در هفته های اخیر روز به روز به 
هدف غایی خود یعنی افزایش احتمال درگیری نظامی 
با ایران نزدیک تر شده، اما ترند شدن این هشتگ نشان 
دیگر  خونین  جنگ  یک  خواستار  آمریکایی ها  می دهد 
بازنشر  با  کاربران  از  بسیاری  نیستند.  خاورمیانه  در 
به   2011 سال  در  ترامپ  قدیمی  توییت های  از  یکی 
در  آمریکایی  مقام های  طلبانه  جنگ  استراتژی های 
نوامبر  در  ترامپ  کرده اند.  اشاره  انتخابات ها  آستانه 
2011 در توییتر خود نوشته بود: اوباما حاضر است برای 

انتخاب مجدد یک جنگ با ایران به راه بیندازد.
قریب  جنگ  بروز  احتمال  بر  دال  شواهدی  اینکه 
درست  کامال  دارد،  وجود  آمریکا  و  ایران  میان  الوقوع 
است؛ تیم ترامپ ناوگروهی را به خلیج فارس اعزام کرده، 
وضعیت  دلیل  به  بغداد  سفارت  از  را  نیروهایش  آمریکا 
و  بیرون کشیده، نفتکش های سعودی  اضطراری عراق 
اماراتی در بندر فجیره منفجر شده و پیکان اتهامات به 
فارس  خلیج  از  را  ناوهایش  اسپانیا  است،  ایران  سمت 
دور کرده و تیم امنیت ملی دولت آمریکا در جنگ طلبی 
علیه ایران ید طوالیی دارند. اما همزمان برخی تحوالت از 

اتفاقاتی به جز جنگ در منطقه خبر می دهند. 
     دارخواست برای تماس تلفنی  

برای  خود  تمایل  از  بار ها  اخیر  هفته های  در  ترامپ 
تماس مقامات ایران با کاخ سفید حرف زده است. به نظر 
می رسد ترامپ بی صبرانه منتظر این تماس تلفنی است. 
بعد از ابراز تمایل علنی ترامپ در جمع خبرنگاران در روز 
9 می برای تماس ایران با او، سی ان ان در گزارشی از 

ارسال شماره تماس مستقیم ترامپ به سفارت سوییس 
آمریکاست، خبر داد. ترامپ  در تهران که حافظ منافع 
بار ها اعالم کرده به دنبال مذاکره برای یک توافق دیگر 
با ایران است. بسیاری بر این باورند که اقدامات ترامپ 
علیه ایران از روی یک ایدئولوژی ضد ایرانی نیست؛ سی 
ان ان در گزارشی در این باره می گوید: برخالف بولتون 
و پمپئو که به جنگ با ایران اعتقاد دارند، ترامپ چنین 
تمایالت جنگ  ترامپ درباره  از  زمانی که  ندارد.  باوری 
طلبانه بولتون سوال کردند، پاسخ داده بود بولتون کارش 
را خوب بلد است، اما در مورد ایران افسار او دست من 
بار ها  نیز  ایران  خارجه  وزیر  ظریف  جواد  محمد  است. 
تاکید  ایران  با  جنگ  به  ترامپ  شخصی  تمایل  عدم  بر 
کرده. او درسفر خود به نیویورک در مصاحبه با رسانه های 
بنیامین  از  متشکل  بی  تیم  کرد  اعالم  بار ها  آمریکایی 
بولتون خواستار جنگ  و  زاید  بن  نتانیاهو، بن سلمان، 
با ایرانند در حالی که ترامپ کمپین انتخاباتی اش را بر 

مبنای عدم مداخله بنا کرده بود.
     بحث مذاکره برای تبادل زندانیان 

تبلیغات  در  ترامپ  ابتدایی  درخواست های  از  یکی 
نسبت  بار ها  او  بود.  زندانیان  تبادل  مسئله  انتخاباتی، 
ابرازناراضایتی  ایران  در  آمریکایی ها  بودن  زندانی  به 
کرده است. یکی از نمایش های ترامپ در دوران ریاست 
جمهوری اش، آزادی سه زندانی آمریکایی از کره شمالی 
را  نمایش  همین  دارد  زیادی  تمایل  تردید  بی  و  بوده 
به  ایران اجرا کند. ظریف در جریان سفر خود  در مورد 
به آمریکا داد و گفته بود فارغ  را  نیویورک این پیشنهاد 
از اینکه وارد جزئیات دالیل زندانی شدن آمریکایی ها در 
زندانیان  از  او  کنیم.  مبادله  را  آنها  بیایید  بشویم،  ایران 
آمریکا  به  استرداد  منتظر  که  جهان  سراسر  در  ایرانی 
هستند و چند زندانی ایرانی در زندان های آمریکا یاد کرد 
به عنوان وزیرخارجه  را دارم که  این اجازه  و گفت: من 
پیشنهاد تبادل زندانی را به آمریکایی ها بدهم. اظهارات 
ظریف می تواند قدم اول ایران برای مذاکره با آمریکایی ها 
هرچند در موضوعی بسیارمحدود تلقی شود. چند روز 

در  آمریکا  دولت  نماینده  اوبرین  اظهارات  این  از  بعد 
امور گروگان ها در نامه ای که به ایران ارسال شده از این 
پیشنهاد ظریف استقبال کرده، اما به عنوان پیش شرط 
از ایران خواسته باقر نمازی، زندانی دو تابعیتی ایرانی – 
آمریکایی را آزاد کند. ایران در پاسخ هر گونه پیش شرط 
برای مذاکره تبادل زندانیان را رد کرده، اما امید ها برای 
آغاز مذاکرات مستقیم میان دو طرف هنوز وجود دارد. از 
سوی دیگر رهبر ایران روز سه شنبه در دیدار با مسئوالن 
اشاره  آمریکا  و  ایران  جنگ  احتمال  شایعه  به  کشور 
کرده و گفته جنگی نخواهد شد بلکه برخورد، برخورد 
اراده هاست. رهبری البته مذاکره با آمریکا را نیز منتفی 
خوانده و گفت: مذاکره با آمریکا سم است و مذاکره با 

این دولت فعلی سم مهلک تر. 
     تکذیب اعزام 120 هزار نیروی آمریکایی به خاورمیانه 
از  نقل  به  گزارشی  در  تایمز  نیویورک  دوشنبه  روز 
منابع آگاه مدعی شد جانشین وزیر دفاع آمریکا پاتریک 
شاناهان قصد دارد طرحی را با موضوع اعزام 120 هزار 
نیروی آمریکایی به منطقه خاورمیانه برای مقابله با تهدید 
این  به  ترامپ  دونالد  بعد  روز  کند.  ارائه  ایران  احتمالی 
گزارش واکنش نشان داد و به خبرنگاران گفت: چنین 
قصدی ندارد. او گفت: اگر از من بپرسید آیا چنین کاری 
خواهی کرد؟ من می گویم قطعا. اما فعال چنین برنامه ای 
داشته  طرحی  چنین  نباشد  قرار  امیدوارم  و  نداریم 
باشیم. اما اگر داشته باشیم تعداد خیلی بیشتری نیرو 
اعزام خواهیم کرد. یکی دیگر از اسناد بی اعتبار بودن 
ادعا های برخی رسانه ها درباره احتمال بروز جنگ قریب 
الوقوع با آمریکا، تکذیبیه اخیر سرهنگ بریتانیایی گروه 
ائتالف علیه داعش در عراق است. روز سه شنبه کریس 
گیکا معاون فرمانده عملیات ائتالف علیه داعش به طور 
نیرو های  برتهدید  مبنی  ترامپ  دولت  ادعا های  علنی 
آمریکایی از جانب نیرو های متحد ایران در عراق را رد کرد 
و گفت: وارد جزئیات نمی شوم، اما تعداد قابل توجهی 
دارند  وجود  سوریه  و  عراق  در  نظامی  شبه  نیرو های 
آنها در این مرحله  از جانب  از  و ما هیچ تهدید فزاینده 

مشاهده نکرده ایم. 
     نارضایتی کنگره از افزایش تنش  

بار ها بر عدم توانایی دولت آمریکا  کنگره آمریکا نیز 
برای اعالن جنگ بدون مجوز کنگره تاکید کرده است. 
گروه های  فهرست  در  سپاه  نام  گرفتن  قرار  پی  در 
جمهوری خواه  سناتور  پال«،  »راند  آمریکا،  تروریستی 
آمریکایی در جلسه استماع کنگره به »مایک پمپئو«، وزیر 
خارجه این کشور گفت: اجازه جنگ با ایران، بدون مجوز 
کنگره را ندارد. پال در جلسه استماع وزیر خارجه آمریکا 
در کمیته روابط خارجی مجلس سنا به پمپئو گفت: شما 
از طرف کنگره اجازه جنگ با ایران را ندارید. فقط کنگره 
می تواند اعالن جنگ کند. پمپئو با بی اعتنایی به این 
به وکالی  را  این مسئله  موضوع گفت: ترجیح می دهد 
حقوقی بسپارد. سناتور پل که از پاسخ پمپئو آشفته شده 
بود، در پاسخ گفت: من صریحا به شما می گویم کنگره 
هیچ قدرت یا اختیاراتی برای ورود به جنگ با ایران به 
شما نداده است و پمپئو گفت: هیچ تردیدی نیست که 

میان القاعده و ایران ارتباط وجود دارد؛ همین و بس. 
     سکوت معنادار اسرائیلی ها

در  صهیونیستی  رژیم  سیمای  و  صدا   13 شبکه 

با  شده  مدعی  شده  منتشر  چهارشنبه  روز  که  گزارشی 
یک  احتمال  و  آمریکا  و  ایران  میان  تنش ها  باالگرفتن 
نخست  نتانیاهو  بنیامین  دو،  این  میان  جدی  درگیری 
وزیر اسرائیل به مقامات دفاعی اسرائیل دستور داده از 
جنجال ها به دور باشند. این رسانه مدعی شده نتانیاهو 
اسرائیل  کردن  منفک  برای  اقداماتی  باید  گفته  آنها  به 
این  نتیجه  از  اسرائیل  تا  دهند  انجام  تحوالت  این  از 
از احتمال بروز  درگیری ها مصون بماند. ترس اسرائیل 
یک جنگ تمام عیار از به خطر افتادن موجودیت خود 
ملی  امنیت  تیم  می تواند  ایران  به  نزدیکی  واسطه  به 
ترامپ که رابطه نزدیکی با اسرائیلی ها دارند را مجبور به 
تجدید نظر در مورد وقوع یک جنگ کند. سکوت روز های 
ساله شان  چندین  عادت  برخالف  اسرائیلی ها  اخیر 
به معنی عدم  ایران،  علیه  لفاظی ها  تنور  در داغ کردن 
آنها به ورود به جنگی است که اولین قربانی آن  تمایل 
می دهد  نشان  تحوالت  این  بود.  خواهند  خودشان 
برخالف جنجال های اخیر رسانه ای برای القای احتمال 
جنگ میان آمریکا و ایران، این احتمال با درنظر گرفتن 
اعراب  از  محلی  چندان  طرف  دو  متناقض  پالس های 

نداشته و می تواند به نتیجه عکس بینجامد.

# نه_به_جنگ_با_ایران 
هشتگی با موضوع کشورمان در توییتر داغ شده که محتوای فارسی در آن به چشم نمی خورد

پشت پرده انفجار نفتکش های اماراتی و 
سعودی در الفجیره چیست؟

معتقد  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
است آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایجاد تنش 
خود  سالح های  برای  دارند  قصد  منطقه  در 

بازار پرسودی راه اندازی کنند.
انفجارهای  به  اشاره  با  قدوسی  کریمی  جواد 
اخیر در بندر الفجیره، منشأ تمام تنش ها در 
بیگانه  نیروهای  حضور  را  آسیا  غرب  منطقه 
منطقه  کشورهای  در  هایی  پایگاه  که  دانست 
ایجاد کرده اند و گفت: آمریکا از طریق پایگاه 
ملت  و  کشورها  گیری  ارتباط  مانع  خود  های 
های منطقه که قلب جهان اسالم بوده و منابع 

استراتژیک دارند می شود.
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای 
هر  کرد:  تصریح  اساس  همین  بر  اسالمی 
حادثه ای در 70 سال گذشته از زمان اشغال 
فلسطین گرفته تا حادثه اخیر در امارات افتاده 
از  دارد  منطقه  در  بیگانگان  حضور  در  ریشه 
همراهی  باید  منطقه  کشورهای  سران  رو  این 
به  را  منطقه  در  آمریکایی  های  پایگاه  با  خود 
پایان برسانند تا کشورها به ثبات رسیده و وارد 

آرامش شوند.
وی در ادامه بقای تنش ها و ایجاد ناامنی ها 
برای  سالح  پرسود  بازار  نفع  به  را  منطقه  در 
ها  غربی  برای  افزود:  و  دانست  ها  غربی 
در  جنگی  که  است  این  وضع  ترین  مطلوب 
منطقه رخ دهد و آنها که برای خون انسان ها 
و  برده  بهره  آن  قبال  از  نیستند  قائل  حرمتی 

افکار نظام سرمایه داری خود را اجرا کنند.
کریمی قدوسی ادامه داد: اتفاق اخیر الفجیره 
مکتب  سیره  و  سبک  و  شواهد  و  قرائن  به  بنا 
تنش آفرین غربی ها، ریشه در سیاست آنها در 
جنگ افروزی و کسب منافع اقتصادی دارد از 
این رو در منطقه ای که خارج از خلیج فارس 
و در ساحل دریای عمان بوده اقدام خرابکارانه 
ایران  به  زنی  اتهام  با  تا  دهند  می  صورت  ای 

تنش جدیدی را در منطقه رقم بزنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی در پایان با بیان اینکه 
هشدار  باید  فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای 
ایران را جدی گرفته و با آمریکایی ها در تحریم 
رژیم  کرد:  خاطرنشان  نشوند،  همصدا  ایران 
خرابکاری  در  ها  آمریکایی  و  صهیونیستی 
استاد هستند و کشورهای منطقه باید مراقبت 
و  رفته  ها  آمریکایی  نهایت  در  که  چرا  کنند 

همسایگان در منطقه می مانند.

مجلس بان
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روزانه تهران:  مشهد- 
2210 و   1700 شنبه ها: ساعت: 

18:30 ساعت:  يكشنبه ها: 
22:10 13:45 و  دوشنبه ها: ساعت 

21:25 ساعت:12:40و  شنبه ها:  سه 
21:45 و   18:3 ساعت:0  چهارشنبه ها: 

 22:10 13:45 و  پنج شنبه ها: ساعت: 
 22:10 13:50 و  جمعه ها: ساعت: 

11:30 ساعت:  روزه  همه  مشهد-زاهدان: 
يكشنبه ها  بجز  روزانه  مشهد-يزد: 

ساعت:  جمعه  و  شنبه  پنج  و  دوشنبه  و  )شنبه 
)2015 17:15 و سه شنبه و چهارشنبه ها ساعت: 

يكشنبه ها   12:55 ساعت:  شنبه  مشهد-نوشهر: 
ساعت:  جمعه ها  و   14:30 ساعت:  شنبه ها  چهار  و 

 09:45
و  دوشنبه  و   12:25 ساعت  شنبه  مشهد-اهواز: 

11:25 ساعت  پنجشنبه ها: 
ساعت:  پنجشنبه ها  و  يكشنبه  مشهد-شيراز: 

13:20 18:30 و جمعه ها ساعت: 
ساعت  چهارشنبه ها:  و  يكشنبه  مشهد-ايالم: 

07:30
ساعت:19:30  شنبه ها  يك  مشهد–آبادان: 

15:10 ساعت:  چهارشنبه ها 
ساعت:17:10 چهارشنبه  مشهد–ساری: 

برنامه پروازی هواپیمایی اسمان نیمسال اول 1398
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مجمع  دوازدهمین   – پنج  شماره  قطعنامه  در 
عمومی کمیته بین الملل موزه ها "ایکوم" که در 28 
مه 1977م در مسکو برپا شد روز 18 مه برابر با 28 
فرهنگی  میراث  جهانی  روز  شمسی  ماه  اردیبهشت 
بین کشورهای عضو سازمان ملل معرفی  و موزه در 

شده است. 
برمبنای تعریف سازمان جهانی "ایکوم" از موزه، 
 ، مطالعه   ، داری  نگه   ، گردآوری  برای،  مکانیست 
یا  فرهنگی  نعمتهای  گذاشتن  نمایش  به  و  بررسی 
طبیعی به منظور آموزش ، پژوهش وارزش دادن به 

این مجموعه ها و لذت بردن از آنهاست.
هر  تاریخ  بازدید  برای  ای  دریچه  ها  موزه  امروزه 
بر کوتاه نمودن دستهای  کشوری هستند که عالوه 
گردشگری  صنعت  ارتقا  بر  فرهنگی  سارقان 
تاثیرگذارند.در ایران اولین موزه به دستور ناصرالدین 
شاه قاجار در عمارت کاخ گلستان بنا شد و  پس از 
آن  نیز با توجه به اهمییت نگه داری میراث فرهنگی 
موزه  نام  با   1316 سال  در  رسمی  موزه  اولین   ،
ابتدا  ایران باستان در تهران ساخته شد که در  ملی 
به دست  از حفاری های  قدیمی  اشیای  از  بسیاری 
با ساخت  . همزمان  داری می شد  نگه  آن  در  آمده 
موزه ایران باستان به منظور ترویج فرهنگ وحفظ آثار 
تاریخی موزه های مختلفی در سایر شهرهای دیگر 

شکل گرفت .
y موزه آستان قدس هم دوره با موزه ملی ایران

ساالنه  و  است  ایران  گردشگری  قطب  مشهد 
پذیرای چندین هزار مسافر داخلی و خارجی است 
به همین منظور موزه ها از جایگاه ویژه ای در توسعه 

گردشگری، این شهر برخوردارند .
" محمد رضا پهلوان" رئیس موزه های خراسان  در 
اولین  مورد پیشینه موزه داری در مشهد می گوید: 
سنگ بنای موزه در  خراسان همزمان با ساخت موزه 
حرم  در  فرانسوی  گدار  آندره  توسط  باستان  ایران 
در  اکنون  افزاید:  مطهر رضوی ساخته شد.وی می 
که  دارد  وجود  بازدید  برای  موزه   80 حدود  مشهد 
شامل موزه آموزش و پرورش ، موزه تاریخ طبیعی ، 
موزه دانشگاه فردوسی و آستان قدس ، موزه نادری ، 

توس وغیره می شود.
y 700 موزه در خراسان رضوی

اهمییت  به  اشاره  با  موزه های خراسان"  "رئیس 
موزه داری در کشور تصریح می کند: خراسان مهد 

فرهنگ ایران است و قدیمی ترین آثار سنگی جهان 
در اطراف رودخانه کشفرود پیدا شده است ."پهلوان" 
ادامه می دهد: بنابراین اگر هر فردی بخواهد ایران 
مطالعه  خوبی  به  را  خراسان  تاریخ  باید  بشناسد  را 
توجه  نشان دهنده  این خطه  در  موزه  وداشتن  کند 
به میراث فرهنگی است.وی درباره تعداد موزه های 
خراسان رضوی می افزاید: ما اکنون در این استان 
700 موزه داریم که شامل موزه مردم شناسی، سایت 
موزه ، رباط ها ، موزه تاریخ طبیعی می شوند.رئیس 
موزه های خراسان سایت موزه ی شادیاخ نیشابور و 
بندیان درگز را مهمترین موزه های کشور می داند و 
عنوان می کند: رباط سرخس یکی از بی نظیرترین 
است  کاری  آجر  زمینه  در  معماری  های  شاهکار 
زیر  متر  هزار   18 با  بزرگ  خراسان  موزه  همچنین  و 
بنا ، بزرگترین مجموعه نگه داری اشیای تاریخی در 
مشهد است.وی درباره خانه موزه های این شهر می 

افزاید: در مشهد به غیر از خانه حاج حسین ملک که 
اکنون در اختیار آفرینش پژوهش های هنری است و 
خانه داروغه ، خانه های تاریخی دیگری که به عنوان 

موزه ، مورد بازدید قرار گیرد وجود ندارد.
y 3000 هزار بازدید کننده از موزه های مشهد

پهلوان در ارتباط با تعداد بازدیدکنندگان از موزه 
روزانه  میانگین  طور  به  کند:  می  بیان  مشهد  های 
می  بازدید  شهر  این  های  موزه  از  نفر  هزار   3000
به  ورود  میزان  باالترین  تهران  از  بعد  مشهد  و  کنند 
فرهنگی  موزه  دهد:  می  ادامه  دارد.وی  را  ها  موزه 
و  دارد  قرار  فردوسی  آرامگاه  مجموعه  در  که  توس 

موزه نادرشاه بیشترین میزان آماربازدید را دارند.
می  عنوان  همچنین  خراسان  های  موزه  رئیس 
تخصصی  سوی  و  سمت  به  ها،  موزه  کند:امروزه 
پیش رفته اند و قصد داریم تا در هر شهربا توجه به 
موقعیت فرهنگی آن فضایی را برای احداث موزه در 

اینکه  به  توجه  با  .وی تصریح می کند:  بگیریم  نظر 
مهد  جام  تربت  و  است  جهان  در  قنات  شهر  گناباد 
و  آب  موزه  تا  داریم  تالش   ، بوده  خراسان  موسیقی 

موسیقی در این شهرها تاسیس کنیم.
y موزه ها هویت فرهنگی در کشور هستند

تاریخ  به  اشاره  با  خراسان  های  موزه  رئیس 
ها  موزه  جهان  در  امروزه  گوید:  می  ایران  باستانی 
نشان دهنده فرهنگ غنی و هویت ملی هر کشوری 

محسوب می شوند .
در  داری  موزه  باید  اکنون  دهد:  می  ادامه  وی 
چه  و  برود  پیش  تخصصی  سوی  و  سمت  به  کشور 
معرفی  منظور  به  نهادی  یا  اداره  هر  که  است  خوب 

پیشینه خود مکانی را به منظور موزه در نظر بگیرد.
تخصصی  های  موزه  از  کند:  می  تصریح  پهلوان 
فردوسی،  دانشگاه  موزه  به  توان  می  مشهد  در 

آموزش وپرورش ، منابع طبیعی اشاره کرد. 

به مناسبت روز جهانی موزه داری: 

موزه ها نگهبانان میراث فرهنگی اند آیین بزرگداشت یغمای خشتمال 
نیشابوری برگزار شد

در  نیشابوری  خشتمال  یغمای  بزرگداشت  آیین 
در  شد،  برگزار  نیشابور  پردیس  دانشگاه  تئاتر  آمفی 
این برنامه کیوان ساکت نوازنده تار و سه تار به اجرای 
تک نوازی و علی بهمنی و چند تن دیگر از شاعران به 

شعرخوانی پرداختند.
مراسم  این  در  سه تار  و  تار  نوازنده  ساکت  کیوان 
از  بعد  باالخره  که  خوشحالم  خیلی  کرد:  عنوان 
نازنین  از  یکی  برای  که  هستم  این  شاهد  مدت ها 
برگزار شده  این خطه هنرپرور مراسمی  فرهیختگان 
است، من یغما را به واسطه هنرمند همشهری ایشان 
یغما شاعر   " گفتند  ایشان  شناختم؛  شاکری(  )رضا 
یغما  اینکه  تا  بودم  عالقه مند  من  و  است"  خشتمال 
را دیدیم و به قول مشکاتیان زلفمان به زلف هم گره 

خورد.
وی ادامه داد: هر پنجشنبه به نیشابور می آمدم؛ 
خانه ای که متاسفانه فروخته و در هم کوبیده شد و 
یک ساختمان بدقواره به جای آن ساخته شده است؛ 
آن زمان فقط همان ساختمان خشتی با دو اتاق قرار 

داشت و اطراف آن خانه بیابان و گندم زار بود.
ساکت افزود: یغما تا سی سالگی سواد نداشت و 
برای  یغما  یاد گرفت؛  نقاشی  با  را  نوشتن  و  خواندن 
از کتابخانه عمومی استفاده کند شغل  بتواند  اینکه 
بتواند  تغییر داد که  به خشتمالی  از کارگری  را  خود 
کامل  را  خود  شعرهای  و  برود  کتابخانه  به  صبح ها 

کند.
پرویز  با  خود  همکاری  درباره  نوازنده  این 
عرصه  در  مشکاتیان  کرد:  بیان  نیز  مشکاتیان 
موسیقی شاعر سنتور بود، 20 سال در کنارش ساز 
سنتور  نوازنده  هیچ  کنار  در  نمی توانم  دیگر  و  زدم 
دیگری ساز بزنم. ساز در ذاتش بود توانایی در ریتم 
بود  چنان  او  در  ادب  و  شعر  و  فرهنگ  با  آشنایی  و 
با  مشکاتیان  حضور  در  ایران  ادب  بزرگان  حتی  که 

احتیاط سخن می گفتند.
در ادامه علی بهمنی گفت: یغما واقعا شعرآفرین 
بود و آثارش یادگاری در حافظه شماست و به عنوان 
کسی که آن روزها با شعرش آشنا بودم شاگردی بیش 

نیستم و هنوز هم همان شاگردم که آمدم.

یادداشخبر
روابط عمومی ضرورت انکار نشدنی 

جامعه مردمی

روابط  جهانی  روز  ماه  اردیبهشت   27
تا نقش و جایگاه روابط  عمومی فرصتی است 

عمومی را مرور کنیم.
به  کمک  در  ها  روابط عمومی  نقش  امروزه 
استراتژیک  و  مدیریتی  های  گیری  تصمیم 
اهمیت  است.  توجه  قابل  نقشی  سازمان  یک 
در  و  ارتباطات  در عصر  روابط عمومی  جایگاه 
همه  در  اطالع رسانی  و  اطالعات  که  دورانی 
است  شده  دوچندان  است،  پیشتاز  عرصه ها 
ادارات  سازمان ها،  موفقیت  که  ای  گونه  به 
فعالیت  و  عرصه ها  در  دوامشان  و  شرکت ها  و 
های تخصصی، به عملکرد روابط عمومی  آن ها 

وابسته است.
شناخت   عمومي ،  روابط  وظیفه   مهمترین  
افکار عمومي  و نفوذ در آن  براي  ایجاد رضایت  
به  خدمات  نسبت   افکارعمومي   واقعی  اقناع  و 
رسانی سازمان  است  بي تردید، در اصل روابط 
تمام  در  را  مهم  وظیفه  یک  همین  عمومی 
آنچه  و  دارد  جهان   .  . و.  ادارات  و  ها  سازمان 
امروزه آن را به عنوان وظایف روابط عمومی در 
کشور ما تحت  عناوین  ارتباطات ، امور فرهنگي  
و  افکار  سنجش   انتشارات ،  ها،  نمایشگاه  و 
ابزاری  شمارند؛  می  بر  برنامه ریزي   و  پژوهش  
است که روابط عمومی ها باید در جهت تحقق 
از  عمومی  افکار  مدیریت  عظیم  هدف  همین 

آنها استفاده کنند.
نقش روابط عمومی ها در سازمان ها وقتی 
فلسفه  که  تفکر  این  که  کند  می  پیدا  جلوه 
مردم  به  رسانی  خدمت  سازمان  یک  ایجاد 
است،  سازمان  آن  خدمات  از  برداران  بهره  و 
از  بین تمامی بخش ها  تفکر  این  و  جلوه کند 
رسانی  خدمت  مراتب  سلسله  کلیه  تا  مدیریت 
به  شود.  پذیرفته  اصل  عنوان  به  سازمان  آن 
مراجعه  چنانچه  که  شود  درک  دیگر  عبارت 
سازمان  خدمات  از  برداران  بهره  و  کنندگان 
یا  و  ایجاد  به  لزومی  باشند  نداشته  وجود 
روابط  نقش   . نیست  سازمان  آن  حیات  ادامه 
 عمومی ها در اصل ایجاد این تفکر در سازمان 

هاست .

حوادث
 کشف211کيلو حشيش دراتوبوس مسافربری 

گفت:  رضوی  خراسان  استان  انتظامی  فرمانده 
دستگیر  آن  حاملین  و  کشف  حشیش  کیلو   211

شدند.
از  نقل  به  و  امروز"  "صبح  روزنامه  گزارش  به 
تقوی"  کاظم  محمد   " سردار  پلیس،  خبری  پایگاه 
ایستگاه  انتظامی  ماموران  افزود:  خبر  این  اعالم  با 
" شهرستان تربت  " شهید شیر دل کامه  بازرسی 
یک  به  عبوری  های  خودرو  کنترل  حین  حیدریه 
از استان های جنوبی کشور  اتوبوس مسافربری که 
را  آن  و  مشکوک  بود  حرکت  در  مشهد  مقصد  به 

کردند.  متوقف 

بازرسی  در  انتظامی  ماموران  کرد:  تصریح  وی 
و  کردند  کشف  حشیش  کیلو   211 اتوبوس،  دقیق 
مقامات  تحویل  و  دستگیر  متهم   2 رابطه  این  در 

شدند. قضائی 

710 گرم شيشه در مشهد کشف شد 4۶ کيلو و 
گفت:   رضوی  خراسان  استان  انتظامی  فرمانده 
مشهد  در  صنعتی  مخدر  مواد  توزیع  سرشاخه   ۴
شناسایی و دستگیر شده و نیز  ۴۶ کیلو و 710 گرم 

شیشه کشف شد.
پایگاه  از  نقل  امروز"به  روزنامه"صبح  گزارش  به 
با  تقوی«  کاظم  »محمد  سرتیپ  پلیس،  خبری 
عملیات  مرکز  برکفان  جان  افزود:  خبر  این  اعالم 
اقدامی  در  استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  ویژه 
مخدر  مواد  توزیع  سرشاخه  چهار  اطالعاتی 
شناسایی  مشهد  شهر  در  را  جوانان  بین  صنعتی 
و به صورت پوششی و نامحسوس تحت نظر قرار 

دادند. 
رضوی  خراسان  استان  انتظامی  ارشد  فرمانده 
عنوان کرد: پلیس پس از تکمیل تحقیقات میدانی 
را  متهمان  این  قضایی  مقام  هماهنگی  با  خود 
کیلو   ۴۶ آنان  مخفیگاه   ۴ از  بازرسی  در  و  دستگیر 
و 710 گرم مواد مخدر صنعتی شیشه که از مرزهای 
و  شده  کشور  وارد  بلوچستان  و  سیستان  استان 
بود  شده  قاچاق  مشهد  به  مرگ  سوداگران  توسط 

کشف کردند.

ادامه   در  پلیس  کرد:  نشان  خاطر  تقوی  سردار 
70 معتاد متجاهر را نیز جمع  این عملیات ضربتی 

آوری و به مراکز بازپروری تحویل داد.

حمل گوساله با پرايد دست سارق را رو کرد
ا  گفت:  کاشمر  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
با  سرقتی  های  گوساله  حمل  به  اقدام  که  سارقی 

یک خودرو پراید کرده دستگیر شد.

از  نقل  به  امروز"  "صبح  روزنامه  گزارش  به 
" ابوالقاسم  خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سرهنگ 
کالنتری  مأموران  افزود:  خبر  این  اعالم  با   " باقری 
12 قائم این شهرستان در حین گشت زنی در یکی 
از محورهای روستایی، به یک دستگاه سواری پراید 
مشکوک و این خودرو را به منظور انجام بررسی های 
کاشمر   12 کالنتری  مأموران  کردند.  متوقف  بیشتر 
پس از متوقف کردن این خودرو ، دو رأس گوساله که 
پرایدجاسازی  عقب  صندلی  و  عقب  صندوق  در 
و  ضد  سخنان  به  توجه  با  و  مشاهده  را  بود  شده 
به  بیشتر  تحقیقات  برای  را  خودرو  راننده،  نقیض 

12 قائم منتقل کردند.  کالنتری 
خودرو  این  جوان  راننده  افزود:  باقری  سرهنگ 
پیگیری  ولی  بود،  جرمی  هرگونه  منکر  ابتدا  در 
استعالم  همراه  به  کالنتری  تجسس  مأموران  های 
خصوص  در  را  مأموران  ظن  سوء  شده،  انجام  های 
نهایت  در  و  کرده  زیاد  ها  گوساله  این  بودن  سرقتی 
بازجوئیهای علمی پلیس، متهم راهی جز  انجام  با 
از  ها  گوساله  این  سرقت  به  و  نیافت  حقیقت  بیان 
یکی از شهرستان های همجوار اعتراف کرد. متهم 
و  قضایی  مقام  تحویل  کیفری  پرونده  تشکیل  با 

احشام سرقتی نیز به مالباخته تحویل شد.

تربت  مسير  در  قاچاق  گردوی  تن  نيم  کشف 
حيدريه به مشهد

حیدریه  تربت  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
بدون  و  قاچاق  خارجی  گردوی  کیلو   ۵00 اگفت: 

مجوز از اتوبوس مسافربری کشف و ضبط شد.
"صبح امروز" به نقل از پایگاه  به گزارش روزنامه 
افزود:   کیانی"  اکبر  علی  سرهنگ  پلیس،  خبری 
شیردل  شهید  بازرسی  ایستگاه  انتظامی  ماموران 
یک  به  عبوری  خودروهای  کنترل  "هنگام  کامه 
دستگاه اتوبوس مسافربری که از شهرهای جنوبی 
و  مشکوک  بود  حرکت  در  مشهد  مقصد  به  کشور 

این خودرو را متوقف کردند. 
خودروی  از  بازرسی  در  پلیس  کرد:  بیان  وی 
ریالی  ارزش  به  قاچاق  گردوی  کیلو   ۵00 اتوبوس 
را  ساله   ۴۵ متهم  و  کشف  ریال  میلیون   2۸۵

کرد. دستگیر 
حیدریه  تربت  شهرستان  انتظامی  فرماندهی 

اظهار داشت: تحقیقات در این باره ادامه دارد.

ريلی  خطوط  حاشيه   ولگرد  معتادان  آوری  جمع 
راه آهن مشهد

رضوی  خراسان  استان  آهن  راه  پلیس  رئیس 
شده  اجرایی  اجتماعی  امنیت  ارتقای  طرح  گفت:  

13 معتاد کارتن جمع آوری شدند. و  
از   نقل  امروز"به  روزنامه"صبح  گزارش  به  
عباس  سرهنگ  پلیس،  خبری  پایگاه  خبرنگار 
افزود:  خبر  این  تشریح  در  ساداتی   صارمی 
اجتماعی  امنیت  ارتقای  طرح  از  دیگری  مرحله 
اجرا  به  مشهد  آهن  راه  ریلی  خطوط  حاشیه  در 

شد. گذاشته 
ابراز  رضوی  خراسان  آهن  راه  پلیس  رئیس 
که  ضربتی  عملیات  این  در  انتظامی  ماموران  کرد: 
مسیر   ۹1۸ تا   ۹1۶ کیلومتر  حدفاصل  پاکسازی  با 
کارتن  معتاد   13 بود  همراه  مشهد  تهران  ریلی 
را  مجاز  غیر  خارجی  تبعه  یک  و  آوری  جمع  خواب 

کردند.  دستگیر 
دستگیر  معتادان  که  مطلب  این  به  اشاره  با  وی 
تحویل  بازپروری  مرکز  به  قضایی  دستور  برابر  شده 
اتباع خارجی تحویل  اردوگاه  به  نیز  و تبعه خارجی 
از  دیگری  مراحل  شاهد  بزودی  گفت:  شدند  داده 
پاکسازی  منظور  به  اجتماعی  امنیت  ارتقای  طرح 
رضوی  خراسان  استان  در  ریلی  مسیرهای 

خواهیم بود.

علت آتش سوزی بازار تبريز مشخص شد
آتش سوزی  علت  برق،  تبریز:اتصال  فرماندار 

سرای دودری )ایکی قاپیلی( بازار تبریز است.
100 درصد  تا   ۵0 از  12۵ مغازه  این آتش سوزی  در 

۹0 مغازه بیمه کامل داشتند. آسیب دیدند. فقط 

با  زودی  به  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار 
دفاتر  ژنتیکی،  معلولیت های  از  پیشگیری  هدف 
ارائه  را مکلف می کنیم که در صورت  ازدواج  ثبت 
گواهی انجام آزمایش های ژنتیک، نسبت به ثبت 

تقاضای ازدواج متقاضیان اقدام کند. 
در  ازدواج  ثبت  ممنوعیت  کرد:  تصریح  وی 
آزمایش  انجام  ارائه گواهی  از  مراجع رسمی قبل 
موثر  ها  معلولیت  کاهش  در  قطعا  ژنتیک،  های 
دنبال  را  موضوع  این  جدیت  با  لذا  بود  خواهد 

خواهیم کرد.

درحال  کرد:  بیان  رضوی  خراسان  استاندار 
در  متقاضیان  برای  ژنتیک  های  آزمایش  حاضر 
می  انجام  رایگان  صورت  به  شده  تعیین  مراکز 

گیرد.

خبر

در  گفت:  مجلس  فرهنگیان  فراکسیون  رئیس 
نشست مشترک دولت، مجلس و دیوان محاسبات 
کارمندان  دستمزد  و  حقوق  تکلیف  تعیین  برای 

برگزار شد.
حاجی بابایی افزود: پس از  توافق بر سر نحوه 
اجرای قانون، احکام جدید برای پرداخت حقوق 
خواهد  ابالغ  فرهنگیان  و  کارمندان  دستمزد  و 

شد.
سراسر  در  که  احکامی  کلیه  کرد:  تصریح  وی 
کشور بر اساس تصویب نامه دولت انجام پذیرفته، 

قانون  اساس  بر  باید  و  است  باطل  و  غیرقانونی 
مصوب مجلس تصمیم گیری شود.

قانون  باید  دولت  کرد:  اظهار  بابایی  حاجی 
هزار  چهارصد  افزایش  یعنی  مجلس  مصوب 
اجرا  کارمندان  برای  را  درصد  عالوه  به  تومانی 

می کرد.
عنوان  مجلس  فرهنگیان  فراکسیون  رئیس 
مقدار  آن  بر  عالوه  بازنشستگان  برای  البته  کرد: 
گرفته  نظر  در  نیز  حقوق  همسان سازی  باید 

می شد.

خبر

ابطال احکام صادر شده افزایش دستمزد کارمندان 

ممنوعیت ثبت ازدواج در خراسان رضوی بدون انجام 
آزمایش های ژنتیک 

تجاوز،  از  جدید  اخبار  گرفتن  اوج  با  هربار 
وعده هایی از متولیان امر آموزش در جهت بازبینی 
آموزشی  کارگاه های  برگزاری  درسی،  کتب  تالیف 
با  اما  می رسد،  گوش  به  والدین  و  کودکان  برای 
فروکش کردن تب اخبار تجاوز، ماجرا دوباره به دست 

فراموشی سپرده می شود.
  آمار دقیق تجاوز پنهان است

با  مواجهه  در  نوجوانان  و  کودکان  ناآگاهی 
روز ها  این  که  ست  معضلی  جنسی  تعرض های 
دشوارتر،  می رسد.  نظر  به  دشوار  آن  گرفتن  نادیده 
پذیرفتن این حقیقت است که پس از چندین پرونده 
هنوز عزم جدی برای آموزش و پیشگیری از مسائلی 
هیچ  در  آنکه  عجیب تر  نمی شود؛  دیده  چنینی  این 
و  ندارد  وجود  معضل  این  از  دقیقی  آمار  نهادی 
تحقیق قابل عرضی نیز در زمینه در دسترس نیست!

میزان  از  متناقضی  گاه  و  متفاوت  آمارهای 
و  می شود  ارائه  ایران  در  جنسی  تجاوزهای 
احتماال  اما  است،  زیاد  بسیار  آماری  اختالف های 
آنچه مورد قبول اکثر کارشناسان است، این موضوع 
است که یکی از دلیل بروز چنین مسائلی، ناآگاهی 
مراقبتی  خود  آموزش های  از  کودکان  و  والدین 

جنسی است.
به کودکان و نوجوانان در  افزایش اخبار تجاوز  با 
جنسی  خودمراقبتی های  آموزش  لزوم  دنیا  سراسر 
در کشور های مختلف دنیا باعث تدوین کتب درسی 
حتی  و  شده  جوامع  فرهنگ  با  متناسب  آموزشی  و 
با  تا  کار شده اند  به  نیز دست  المللی  بین  نهاد های 
آموزش در ابتدا از وقوع تجاوز به کودکان و نوجوانان 
جلوگیری کنند و در وهله بعد با شناسایی قربانیان و 
بهبود شرایط روحی کودکان آنان را به زندگی عادی 
مربوط  مباحث  همچنان  ایران  در  اما  برگردانند، 
محسوب  تابو  آموزشی  نظام  در  آموزش ها  این  به 

می شود.
با  جنسی  نزدیکی  انجام  معنی  به  جنسی  تجاوز 
یک  تنها  جنسی  تجاوز  اوست.  رضایت  بدون  فرد، 
عمیق  آسیب  بلکه  نیست،  جنسی  و  فیزیکی  حمله 
خشونت،  این  دارد.  همراه  به  نیز  روانی  و  روحی 
هرچند همیشه قتل را به همراه نداشته باشد، عمومًا 
این  که  به شخصی  دارد.  به همراه  را  قتل  به  تهدید 
عمل را مرتکب می شود تجاوزگر یا متجاوز می گویند.

یکی از آسیب پذیرترین گروه های اجتماعی که در 

خطر »تجاوز جنسی« و خشونت های در پی آن قرار 
دارند،کارگران جنسی هستند.

نزدیکی فرد بالغ با افراد کم سن و سال و کودکان، 
حتی اگر با رضایت او باشد، تجاوز محسوب می شود.

  تشخیص تجاوز گاه غیرممکن است
قانونی  پزشک  عهده  به  جنسی  تجاوز  تشخیص 
عالیم  فراوانی  سبب  به  گاه  تشخیص  این  و  است 
ایجاد شده پارگی وخون مردگی بسیار ساده و گاه به 

علت نبود عالمت مثبت تقریبًا غیرممکن است.
معموالً  که  است  جنسی  خشونت  نوعی  تجاوز 
شامل آمیزش جنسی می شود و توسط فرد یا افرادی 
عمل  این  می شود.  انجام  شخص  رضایت  رغم  به 
از  سوءاستفاده  تهدید،  فیزیکی،  اجبار  با  می تواند 
مسئولیت یا با فردی که ناتوان یا زیرسن قانونی است 

رخ دهد.
و  ساله   11 بچه  پسر  به  تجاوز  خبر  پیش  چندی 
درگیر  را  عمومی  اذهان  پیر  متجاوز  توسط  او  قتل 

خود کرد.
را  کودک  این که  از  پس  که  ساله ای   60 پیرمرد 
سوار بر خودرو کرده و از شهر خارج شد، پسرک 11 
این  به علت مقاومت  و  را مورد تجاوز قرار  داد  ساله 
و  بسته  کودک  گردن  دور  بر  را  خود  کمربند  طفلک 

اورا خفه نمود.
چنین  افزایش  و  پرونده  حساسیت  به  توحه  با 
اتفاقاتی در سال گذشته قاضی این پرونده برآن شد 
برگزار  علنی  صورت  به  را  گرگ  این  دادگاه  اولین  تا 

کند.
اتفاق  این  پیرامون  مصاحبه ای  ضمن  ادامه  در 
شوم با معاون دادستان و قاضی پرونده به چرایی این 

چنین اتفاقاتی از زبان یک  روان شناس می پردازیم.

  اقدام به قتل کودک 
از  بعد  متهم  می گوید:  مشهد  دادستان  معاون 
به  کودک  بردن  به  اقدام  وی  فریب  و  کودک  اغفال 
باغ شخصی و سپس با متوسل شدن به زور به پسرک 

تجاوز می کند.
عابدین زاده  نیره  امروز"  روزنامه"صبح  گزارش  به 
پرونده  پیرامون  رسانه  این  خبرنگار  با  مصاحبه  در 
مقاومت  با  که  زور  به  کودک  به  می افزاید:  پیر  گرگ 
کودک مواجه می شود و به علت ترس از بیان ماجرا 
با  کودک  قتل  به  اقدام  خانواده  به  کودک  توسط 
پیچیدن کمر بند دور گردن کودک و خفه کردن وی 
و متعاقب جسد وی در در منطقه دیگری  می نماید 
این  به  توجه  با  می کند:  تصریح  وی  می کند.  دفن 
پسرک 11  به  متهم  تجاوز  و شیوه  نحوه  که  موضوع 
ساله و اقدام به قتل او که سبب ایجاد نامنی روانی 
در منطقه شد بر اساس درخواست اولیای دم جلسه 

دادرسی او به صورت علنی برگزار شد.
انجام  به  توجه  با  می کند:  اظهار  عابدین زاده 
سالم  متهم  روی  بر  قانونی  پزشکی  روانی  معاینات 
بودن وی از لحاظ روانی در زمان ارتکاب جرم ثابت 
شده و نیز متهم در آن برهه زمانی هیج مواد افیونی 

استفاده نکرده و در سالمت روانی به سر میبرد.
  اشک گرگ

دادرسی  جلسات  طی  متهم  می دهد:  ادامه  وی 
به هیچ وجه ابراز پشیمانی و ندامت نکرد اما در اولین 

جلسه غیر علنی که  برگزار شد گریه کرد.
خانواده  تالش  عدم  به  اشاره  با  عابدین زاده 
می دهد:  توضیح  او  پرونده  گشایش  برای  متعهم 
و  نداشته  آزادی  امکان  است  موقت  بازداشت  چون 
است  گرفته  تسخیری  وکیل  متهم  برای  دادگستری 

چون متهم امکان گرفتن وکیل ندارد.
وی ابراز می کند: از ابتدای شروع بررسی پرونده 
نقیض  و  ضد  حرف های  خود  دفاعیات  در  پیر  گرگ 
فراوانی زده و هیچ احساس ندامتی نکرده و در هیچ 
جلسه دادرسی اعضای خانواده او حضور نداشته و 

ما نیز از آن ها اطالعاتی در دست نداریم.
دادرسی  نتیجه  اعالم  خصوص   در  زاده  عابدین 
آخرین  مورد  در  استعالم  از  بعد  می گوید:  متهم 
دادگاه  قضایی  هیات  تشخیص  به  و  متهم  دفاع 

کیفرخواست وی ابالغ می شود.
در ادامه کارشناس ارشد خانواده می گوید: تجاوز 
به کودک قبال دیده نشده و کسی جرات ابراز نداشته 

و عیان نشده و اثرات آن در اینده فرد نمایان میشد.
برای  من  به  افرادی  می افزاید:  گلستانی  سارا 
درمان مراجعه کرده که همان کودکان قبلی هستند 
از  و  گرفتند  قرار  خود  محارم  حتی  تجاوز  مورد  که 
کودکان  به  تجاوز  خصوص  در  گفت وگو  که  زمانی 
شروع شده کودکانی که امروز به سن و سالی رسیده 

نیز به حرف زدن شروع کردند.
وی تصریح می کند: امروزه شرایطی فراهم شده 
تا در این خصوص کودکان حرف های خود را به زبان 
اورده که این نکته مثبت این قضیه بوده چرا که این 
گفت وگو سبب کاهش اتفاقاتی از این قبیل می شود.

سهم خانواده در کاهش تجاوز  
و  کودکان  به  آموزش  می کند:  اظهار  گلستانی 
مراقبت از کودک در ارتباط با افراد دیگر که احتمال 
ایحاد فضایی که منحر به تجاوز شود را کاهش دهد.

مبتال  دلیل  به  افراد  از  برخی  می کند:  بیان  وی 
رفتارهای  و  روان شناختی  اختالالت  به  بودن 
قاتل  مرز  تا  حتی  و  زده  دست  تجاوز  به  بیمارگونه  
شدن پیش می روند که این رفتار برای فرد سالم هیچ 

معقول نیست.
جدی  را  جامعه  افراد  روان  سالمت  مسئولین     

بگیرید
کاهش  در  مسئولین  سهم  به  اشاره  با  گلستانی 
باید  مسیولین  می کند:  عنوان  اتفاقاتی  چنین 
نیز  و  گرفته  جدی  را  جامعه  افراد  روان  سالمت 
که  مسئولینی  تمام  و  پرورش  اموزش و  و  خانواده ها 
قشر  این  مراقب  باید  هستند  ارتباط  در  کودکان  با 

آسیب پذیز که توان دفاع از خود ندارد را باشند.
وی ابراز می کند: پس از تجاوز به کودک خانواده 
باید هیجانات فرد را جدی گرفته و سعی بر رسمیت 
شناختن این بحران داشته و با مراجعه به روان شناس 
تا  گرفته  کمک  بحران  این  رفع  جهت  متخصص  و 

کودک درمان شده و بتواند به جامعه بازگردد.

صبح امروز گزارش می دهد:

کودک ۱۱ ساله در دام گرگ پیر محرومیت زدایی و اشتغال زایی جوانان در 
آستان قدس را دنبال می کنیم

صرفه جویی  گفت:  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
در هزینه ها، محرومیت زدایی و اشتغال زایی جوانان 

را در آستان قدس دنبال می کنیم.
مروی  احمد  االسالم  حجت  مهر،  از  نقل  به 
استان  مدیران  مشورتی  شورای  جلسه  اولین  در 
حرم  میزبانی  به  که   98 سال  در  رضوی  خراسان 
استان  در  فقیه  ولی  نماینده  با حضور  مطهر رضوی 
خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی و جمعی 
رو  پیش  به  اشاره  با  شد،  برگزار  استانی  مدیران  از 
مطهر  حرم  در  قدر  شب های  احیای  مراسم  بودن 
سمت  به  که  لحظه ای  از  باید  زائران  افزود:  رضوی، 
به  بازگشت  زمان  تا  می کنند  حرکت  مطهر  حرم 
این  تحقق  برای  و  باشند  آسایش  در  خود،  منازل 
شهری  تسهیالت  و  امکانات  آوردن  فراهم  مهم 

مناسب توسط شهرداری ضروری است.
به  کرد:  اظهار  مروی  والمسلمین  االسالم  حجت 
برگزاری  امر  در  دخیل  نهادهای  و  دستگاه ها  تمام 
بازرسانی  می کنم،  پیشنهاد  قدر  شب های  مراسم 
زیر  بخش های  کار  انجام  حسن  بررسی  برای 
احتمالی  کاستی های  شناسایی  و  خود  مجموعه 

باشند. داشته 
بخش های  آمادگی  ضرورت  بر  همچنین  وی 
مختلف حرم مطهر برای برگزاری هرچه بهتر مراسم 
فضاهای  کرد:  ابراز  و  تأکید  قدر  شب های  احیای 
را  زائران  پذیرش  آمادگی  باید  مطهر  حرم  مسقف 
داشته  هوایی  و  آب  تغییرات  و  بارندگی  صورت  در 

باشند.
اهمیت  به  ادامه  در  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
تصریح  و  اشاره  مذهبی  سخنرانی های  بودن  به روز 
شرایط  انقالب،  معظم  رهبر  دوم  گام  بیانیه  کرد: 
موضوعاتی  از  مقاومت،  روحیه  ایجاد  و  جامعه  روز 
است که باید مجموعه های فرهنگی مورد توجه قرار 
به  نسبت  مذهبی  مراسم های  سخنرانان  به  و  دهند 
را  الزم  پیشنهادات  موضوعات  این  پیرامون  صحبت 

ارائه دهند.
حجت االسالم والمسلمین مروی در فراز دیگری 
اشاره  قدس  آستان  رویکردهای  به  خود  سخنان  از 
صورت  به  را  اشتغال  موضوع  ما  کرد:  خاطرنشان  و 
جدی دنبال می کنیم و در حوزه های مختلف آستان 
قدس رضوی موضوع صرفه جویی و پرهیز از اسراف 

پیگیری خواهیم کرد. را 
درآمد حاصل  آستان قدس رضوی گفت:  تولیت 
قدس  آستان  مختلف  بخش های  در  صرفه جویی  از 
اشتغال  و  محرومیت زدایی  حوزه های  در  رضوی، 

زایی جوانان در جامعه صرف خواهد شد.

خبرخبر
    ذخایر خونی در مرز بحران 

رضوی  خراسان  خون  انتقال  سازمان  مدیرکل 
گفت: مردم با مراجعه به مراکز اهدای خون به حفظ 
منتظری  های  چشم  کنند.  کمک  خونی  ذخایر 
هستند که فقط با اهدای خون ما، ادامه زندگی بروی 

میسر می شود.
به گزارش روزنامه"صبح امروز" اسالمی افزود: با 
پایگاه های اهدای  به  به کاهش مراجعه مردم  توجه 
خون ، کلیه پایگاه ها به صورت ویژه در مورخ جمعه 

27 اردیبهشت ماه بعد از افطار فعال بود .
با  ایام  این که دراین  به  توجه  با  وی تصریح کرد: 
توجه به شرایط روزه داری و ایام افطار و سحر برنامه 
افراد  این  چنانکه  می کند  تغییر  خون  اهداکنندگان 
نوبه  به  این  و  می کنند  اقدام  خون  اهدای  به  کمتر 
خود موجب کاهش خون اهدایی نسبت به سایر ایام 

سال می شود.
ازمردم درخواست می شود  اظهار کرد:  اسالمی 
جاریه  صدقه  انفاق،  یک  عنوان  به  را  خون  اهدای 
رمضان  ماه  در  که  گیرند  نظر  در  سالمتی  زکات  و 
بی شک ثواب آن بیشتر است.با این شرایط در حال 
از  به کاهش است،  رو  به شدت  حاضر ذخایر خونی 
رضا)ع(  حضرت  ملکوتی  بارگاه  زائران  و  مجاوران 
درخواست می شود تا با حضور در پایگاهها و اهدای 

خون به یاری بیماران نیازمند بشتابند.
کاهش  به  اشاره  با  اطالعیه  این  در  اسالمی  
و کاهش  در حال حاضر  ها   پایگاه  به  مردم  مراجعه 
ذخایر خونی بیان کرد:با تأکید بر اینکه نیاز به خون 
اهدای  پایگاههای  که  نمود  اعالم  هست،  همیشه 
واقع  امام رضا)ع(  پایگاه  خون مشهد مقدس شامل 
خیابان  ابتدای   ) آباد  تقی   ( شریعتی  میدان  در 
امید واقع در نبش خیابان شیرازی  پایگاه  دانشگاه– 
امید  اقامتی  و  تجاری  مجتمع  یک  منهای  طبقه   3
 28 شریعتی  بلوار  در  واقع  کریمی  شهید  –پایگاه 
منطقه قاسم آباد-پایگاه میالد واقع در بلوار استقالل 
بین استقالل 2 و 4 - پایگاه مهر واقع در نبش بلوار 
شهید  بازارچه  ابتدای  ثامن  پایگاه  و   33 ابوطالب 
آستانه پرست ) پارکینگ شماره4 حرم مطهر رضوی( 

می باشند . 
وی اعالم کرد:ساعت پذیرش پایگاهها از 21/1۵ 

الی 01/1۵ می باشد. 
از کلیه  این اطالعیه ضمن استمداد  اسالمی در 
واجدین شرایط اهدای خون تاکید کرد: نیاز به همه 
گروه های خونی تأکید شده و با پوزش از داوطلبانی 
است  ممکن  پایگاه ها  امکانات  کمبود  بدلیل  که 
همکاری  و  شکیبایی  از  بمانند،  انتظار  در  را  مدتی 
گردیده  تشکر  و  تقدیر  خون  قهرمان  اهداکنندگان 

است."

زیــارت  و  حج  پزشکی  مرکز 
لیست  احــمــر  ــالل  ه جمعیت 
را  ممنوعه ای  و  غیرمجاز  داروهای 
اعالم  باشند،  داشته  همراه  به  نباید  تمتع  حج  زائران  که 

کرد.

پایگاه اطالع  از  به نقل  امروز"  به گزارش روزنامه"صبح 
رسانی جمعیت هالل احمر، بر اساس اعالم مرکز پزشکی 
و  غیرمجاز  داروهای  احمر،  هالل  جمعیت  زیارت  و  حج 
ممنوعه ای که زائران نباید در موسم حج به همراه داشته 
باشند، 14 قلم بوده و حمل و نگهداری این داروها توسط 
زائران حج تمتع ممنوع است و همراه داشتن این داروها 
در  و  شده  سفر  از  بازماندن  سبب  ایران  فرودگاه های  در 

کشور عربستان نیز امکان دستگیری زائران وجود دارد.

شامل  را  ممنوعه  و  مجاز  غیر  داروهای  اساس  این  بر 
مورفین  آمپول  گرم،  میلی   100 و   50 پتیدین  آمپول 
گرم، شربت  میلی   20 و   5 متادون  گرم، قرص  میلی   10
متیل  قرص  گرم،  میلی   2 هیدرومورفین  قرص  متادون، 
میلی   100 و   50 ترامادول  قرص  هیدروکلراید،  فنیدات 
گرم، آمپول ترامادول 50 میلی گرم، شربت اکسپکتورانت 
 10 دیازپام  آمپول  کدئین،  استامینوفن  قرص  کدئین، 
آمپول  گرم،  میلی   10 و   5،  2 دیازپام  قرص  گرم،  میلی 

بوپرنورفین و قرص بوپرنورفین است.
بر این اساس همراه داشتن سایر داروهای خاص مورد 
 40 به مدت  ایام حج حداقل  در  برای مصرف  زائران  نیاز 
و  است  الزامی  متخصص  پزشک  نسخه  داشتن  با  روز 

زائران باید نسخه را به همراه داشته باشند.

پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
مشهد گفت: در حال حاضر برنامه 
زیر  ارجاع در 40 درصد مناطق  نظام 

پوشش خراسان رضوی اجرایی شده است.
به نقل از مهر، دکتر محمد رضا دارابی اظهار کرد: در 
زیر  مناطق  درصد   40 در  ارجاع  نظام  برنامه  حاضر  حال 
پوشش استان خراسان رضوی اجرایی شده است و تالش 

می شود تا پایان سال به پوشش 100 درصدی برسد.
در  کشور  یک  منطقه  راهبری  مدیریت  افزود:  وی 
استان های  شامل  ارجاع  نظام  طرح  اجرای  خصوص 
خراسان رضوی، شمالی، جنوبی و سیستان و بلوچستان 
بر عهده دانشگاه علوم پزشکی مشهد گذاشته شده است 
را به شکل کامل در سطح یک  برنامه  این  نتوانیم  اگر  که 
اجرایی کنیم به طور حتم در سطوح بعدی نیز نمی توان 

انتظار موفقیت داشت.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: برنامه 
بهداشت  وزارت  دار  اولویت  برنامه های  از  ارجاع  نظام 
درمان  و  بهداشت  مدیران شبکه های  و  محسوب می شود 

باید به طور جدی به این برنامه نگاه کنند.
بندی  زمان  برنامه  اساس  این  بر  کرد:  تصریح  دارابی 
شده به منظور اجرای برنامه نظام ارجاع و پرونده سالمت 
و روند  ابالغ  و دانشکده ها  به تمامی دانشگاه  الکترونیک 
اجرای آن رصد می شود تا اشکاالت کار رفع و خللی در روند 

اجرایی شدن برنامه ایجاد نشود.
وی خاطر نشان کرد: بر اساس برنامه زمان بندی شده، 
برنامه  یک  سطح  که  الکترونیک  سالمت  پرونده  تشکیل 
نظام ارجاع محسوب می شود تا نیمه خرداد در مناطق زیر 

پوشش دانشگاه اجرایی می شود.

دانشگاه  بهداشت  معاون 
علوم پزشکی مشهد گفت: مراکز 
پایگاه سیار در  و 96  جامع سالمت 
اندازی  راه  شهروندان  خون  فشار  گرفتن  برای  مشهد 

خواهد شد.
بیماری  نشانه  شایع ترین  کرد:  اظهار  قلیان  مهدی 
خراسان  در  و  است  آن  بودن  عالمت  بی  خون،  فشار 
رضوی حدود 2 میلیون ۵00 نفر جمعیت باال 30 سال 
وجود دارد که انتظار می رود حدود 700 هزار نفر از این 

تعداد مبتال به فشار خون باشند.
وی تصریح کرد: به منظور اجرای بسیج ملی کنترل 
فشار خون دو مقطع زمانی را در نظر گرفتیم که از 27 
از  و  رسانی  اطالع  به  ماه  خرداد   17 تا  ماه  اردیبهشت 
پویش  این  اصلی  فعالیت های  تیرماه   17 تا  تاریخ  این 

آغاز خواهد شد که در تمامی مراکز جامع سالمت و 96 
بعد  و  نوبت صبح  تردد در دو  پر  اماکن  پایگاه سیال در 
از ظهر برای گرفتن فشار خون همشهریان آماده به کار 

خواهند بود.
قلیان با اشاره به اهمیت استاندارد نمک نان، خاطر 
مجبور  نانوا  باشد  پایین  آرد  کیفیت  وقتی  کرد:   نشان 
و  کند  اضافه  بیشتری  نمک  بهتر  خمیر  برای  که  است 

این یکی از مهم ترین مراجع مصرف نمک است.

از  که  خون  فشار  کنترل  ملی  بسیج  به  اشاره  با  وی 
27 اردیبشهت آغاز خواهد شد، خاطر نشان کرد: هزار 
و 700 دستگاه دیجیتال فشار خون در حال خریداری 

است تا این پویش با دستگاه های یکسان انجام شود.

راه اندازی 96 پایگاه سیار برای گرفتن فشار خوناجرای 40درصدی برنامه نظام ارجاع در استانلیست داروهایی که حجاج نباید به عربستان ببرند
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خراسان  استان  مدیر  بانوان  ویژه  خوان  کتاب  نشست  اولین   
رضوی به همت اداره کل کتابخانه های عمومی و با همکاری اداره 
کل زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی با معرفی شش کتاب 

برگزار شد.
مدیر  بانوان  کتاب خوان  نشست  اولین  امروز،  صبح  گزارش  به 
عمومی  کتابخانه های  کل  اداره  توسط  رضوی،  خراسان  استان 
خراسان رضوی با همکاری اداره کل زنان و خانواده استانداری در 

محل سالن شهدای دولت استانداری خراسان رضوی برگزار شد.
این  ابتدای  در  رضوی  خراسان  عمومی  کتابخانه های  مدیرکل 
کبری)س(  خدیجه  حضرت  وفات  سالروز  تسلیت  ضمن  مراسم 
گفت: حضور گرم و استقبال دفتر امور بانوان استانداری در برگزاری 
اولین نشست کتاب خوان ویژه بانوان مدیر خراسان رضوی تقدیر و 

تشکر دارد.
حجت االسالم علی اکبر سبزیان ادامه داد: نشست کتاب خوان 
برنامه ای فرهنگی با موضوع کتاب و کتاب خوانی است که با حضور 
شده  خوانده  و  شده  نوشته  کتاب های  مطالعه،  اهل  و  نویسندگان 

و  خوب  کتاب های  ترتیب  بدین  و  شده  گذاشته  اشتراک  به  افراد، 
آسان و تاثیر گذار در جمع های عمومی معرفی می شود.

وی با اشاره به آمارها از میزان مطالعه در بین زنان شاغل وخانه 
دار گفت: در حالت کلی زنان بیشتر از مردان کتاب می خوانند و این 
امر رسالت ما را در استفاده از این ظرفیت بزرگ زنان کتاب خوان و 

اهل مطالعه بیشتر می کند.
مشهد  اسالمی شهر  بانوی شورای  به شرکت عضو  اشاره  با  وی 
که  کرد  امیدواری  ابراز  استان  مدیر  بانوان  کتاب خوان  نشست  در 
نشست کتاب خوان اعضای شورای اسالمی شهر مشهد درآینده ای 

نزدیک برگزار شود.
طرح  اجرای  از  همچنین  عمومی،  کتابخانه های  کل  مدیر 
شهروند کتاب خوان خبر داد و یادآور شد: اگر برای کتاب خوانی در 
جامعه کارگزارانی درنظر گرفته شود مسلما زنان مهمترین کارگزاران 

کتاب خوانی در خانواده ها هستند.
خانواده  و  زنان  مدیرکل  سلجوقی  فرشته  مراسم  این  ادامه  در 
حضرت  وفات  سالروز  تسلیت  ضمن  رضوی  خراسان  استانداری 

خدیجه کبری)س( گفت: اقدام خالقانه و ابتکاری و نوآورانه اداره 
برگزاری نشست کتاب خوان  در  استان  کتابخانه های عمومی  کل 
همین  به  و  است  تقدیر  قابل  و  درست  حرکتی  مدیر،  بانوان  ویژه 
خاطر دفتر امور بانوان و خانواده استانداری هم حمایت و پشتیبانی 

و کمک خود را از این فعالیت فرهنگی دریغ نمی کند.
وی با اشاره به تقارن این جلسه با سالروز وفات حضرت خدیجه 
با حمایت  با اخالص کامل  بانوی فرهیخته  این   کبری)س( گفت: 
در  دلیل  بی  نقشی  اسالم)ص(  مکرم  رسول  از  اقتصادی  و  معنوی 
تا تشکیل  ابتدایی  از بحران های سال های  نوپای اسالم  نهال  عبور 
بر  ترویج اسالم  در  او  اقتصادی  و حمایت  حکومت اسالمی داشت 

هیچ کس پوشیده نیست.
استانداری خراسان رضوی  و خانواده  بانوان  امور  دفتر  مدیرکل 
ادامه داد: تعیین مهریه توسط حضرت خدیجه)س(، تفویض اختیار 
تمام ثروت به همسر و اعتماد کامل ایشان به حضرت رسول از جمله 
استفاده  برای  را  زمینه  خدیجه  حضرت  درایت  با  که  است  مواردی 
این ثروت در جهت پیشبرد اهداف رسالت هموار ساخت و حضرت 

رسول هم توانستند از این منابع مالی در جهت آزادی اسیران، کمک 
شعب  در  حصر  ایام  سخت  شرایط  تحمل  و  ودرماندگان  یتیمان  به 

ابوطالب بهره ببرند.
وی با اشاره به لزوم توجه زنان شاغل به کتاب و کتاب خوانی برای 
متاسفانه  گفت:  مدیریتی  جایگاه های  و  مجامع  در  موفق  حضور 
الگوی استفاده از فضای مجازی نشان می دهد اکثر زنان خانه دار به 
جای گرایش به کتاب و کتاب خوانی در ایام فراغت خود به حضور در 
فضای مجازی می پردازند که جا دارد در راستای بهبود این وضعیت 
و ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی در بین زنان خانه دار اقدامات 

گسترده تری انجام شود.
معرفی  به  استان  بانوی  مدیران  از  یکی  عنوان  به  ادامه  در  وی 
کتاب گوهرشاد و اقدامات موثر و تاثیرگذار وی در توسعه و گسترش 

اسالم و تشیع در حکومت گورکانی پرداخت.
در ادامه این جلسه پنج بانوی مدیر در استان خراسان رضوی به 

ارائه کتاب پرداختند.
در این بخش کتاب محبوبه المصطفی در شرح زندگانی حضرت 

کتابخانه ها  امور  معاون  عاقبتی،  مهری  توسط  کبری)س(  خدیجه 
رضوی،   خراسان  عمومی  کتابخانه های  کل  اداره   همکاری های  و 
دکتر  توسط  )ع(،  رضا  امام  سیره  در  موثر  ارتباط  مهارتهای  کتاب 
خراسان  دانش بنیان  تعاونی های  کمیسیون  رئیس  جمیلی  فاطمه 
و  نویسندگی  به  نور  به  رسیدن  راه  مباحث  مجموعه  کتاب  رضوی، 
ارائه توسط فاطمه علمداری بانوی کارآفرین در صنعت فوالد استان، 
نسرین  توسط  حیدری  مسعود  نوشته  مذاکره  فنون  و  اصول  کتاب 
یوسفی عارفی رئیس  هیات مدیره شرکت پارت صنعت مهرگستر و 
ایران  در  کتاب جمهوری خواهی  و  تجارت  کران  مدیرعامل شرکت 
نوشته عباس مصلی نژاد توسط فریبا ربانی، مدیر و معاون با سابقه 

مدارس استان معرفی شد.
درپایان این مراسم با حضور فرشته سلجوقی مدیرکل دفتر امور 
بانوان خانواده استانداری، شهناز رمارم عضو شورای اسالمی شهر 
اکبر سبزیان مدیر کل کتاب خانه های  مشهد، حجت االسالم علی 
پوستر  از  جلسه  در  حاضر  مدیر  بانوان  و  رضوی  خراسان  عمومی 

نهمین جشنواره کتاب خوانی رضوی رونمایی شد.

اولیننشستکتابخوانویژهبانوانمدیرخراسانرضوی خبرخبر

 محمدرضا مرتضوی 

رئیس اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی 
ل
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سرویس در شهر

شهر  شورای  شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
فعالیت  بر  عالوه  کمیسیون  این  گفت:  مشهدمقدس 
از  برخی  در  روزمره خود، خالء حوزه گفتمان سازی  های 
لذا سعی  و  کرد  احساس  را  کاری خود  مرتبط  موضوعات 
کردیم از بدنه متخصص با هدف بهره برداری از اظهارنظرات 
فرآیند  در  تا  آید  بعمل  دعوت  متفاوت  های  دیدگاه  و 
های  داده  بر  مبتنی  خود  تصمیم گیری  و  تصمیم سازی 

علمی بتوانیم گام برداریم.
سلسله  از  جلسه  نخستین  در  مهدی نیا  محمدهادی 
نشست های تخصصی گفتمان توسعه شهر که با موضوع 
بازآفرینی  و  محلی  اجتماع  توسعه  ادبیات  بر  »مروری 
و  عمران  کمیسیون  اظهارکرد:  شد،  برگزار  شهری« 
شهرسازی، بعنوان بخش تخصصی از نمایندگان مردم در 
شورای شهر، عالوه بر فعالیت های روزمره همچون بررسی 
لوایح و طرح های مختلف، خالء حوزه گفتمان سازی روی 

برخی از موضوعات را احساس کرد.
از  کردیم  سعی  منظور،  همین  به  گفت:  ادامه  در  وی 
بدنه متخصص با هدف بهره برداری از اظهارنظرات و دیدگاه 
های متفاوت دعوت بعمل آید تا در فرآیند تصمیم سازی و 
تصمیم گیری خود مبتنی بر داده های علمی بتوانیم گام 

برداریم.
مهدی نیا با بیان اینکه موضوعات سلسله نشست های 
عمران  کارگروه  خروجی  شهر  توسعه  گفتمان  تخصصی 
بخش   4 در  ها  نشست  این  افزود:  است،  شهرسازی  و 
نظری  مبانی  به  نخست  بخش  در  که  شده  برنامه ریزی 
موضوع با رویکرد کاربردی پرداخته می شود و به این منظور 
از اساتید مختلف و صاحبنظر ملی و استانی دعوت شده 

است.
رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد 
با بیان اینکه بخش دوم جلسات با رویکرد تجارب جهانی و 
ملی است، خاطرنشان کرد: تجارب موفق و شکست خورده 
دنیا و کشور را باید مورد توجه قرار دهیم و درباره آنها به بیان 

نقطه نظرات متفاوت بپردازیم.
تحلیل موضوع با دیدگاه های مختلف، سومین موضوع 
و محور نشست خواهد بود و مهدی نیا افزود: در گام آخر 
بیشتر نگاه به آینده و چشم اندازهای پیش رو و اقداماتی 
شهری  مدیریت  جمله  از  اجرایی  های  دستگاه  نیاز  مورد 

پیشنهاد خواهد شد.
جلسات  سلسله  این  امیدواریم  کرد:  تصریح  مهدی نیا 
بدنه  بین  مشخصی  و  ساختارمند  ارتباط  برای  شروعی 

میان  از  شهری  متخصصان  و  دانشگاه ها  و  آکادمیک 
که  باشد   ... و  شهر  شورای  سمن ها،  مشاور،  مهندسان 
منجر به تسهیل در اجرایی شدن مفاهیم بازآفرینی و دیگر 

موضوعات مرتبط شود
وی گفت: موضوعات جلسات جزو دغدغه های حوزه 
اجرا و موضوعات روز شهر مشهد بوده که در سطح ملی به 
طرح نظر میپردازیم و نقطه نظرات حوزه های مختلف جلب 

می شود.
و       »بازآفرینی« اصلی ترین رویکرد نوسازی، بهسازی 

مرمت شهری است
تربیت  دانشگاه  شهرسازی  گروه  دانشیار  ادامه  در 
رویکرد  اصلی ترین  میتوان  را  بازآفرینی  گفت:  مدرس 
تلقی  حاضر  دوران  در  شهری  نوسازی  و  بهسازی  مرمت، 
نمود و بازآفرینی شهری باید موجب ارتقاء توسعه متوازن و 

مدیریت اقتصاد جامعه و محیط زیست شود.
متعددی  های  چالش  اینکه  بیان  با  رفیعیان،  مجتبی 
پیش روی گفتمان سازی بازآفرینی وجود دارد، اظهارکرد: 
پرداختن به مفهوم نوسازی در قالب گفتمان های مختلف، 
موضوعی است که از دهه ۵0 در کشور ما آغاز شده و ممکن 

است به اشکال مختلفی پیاده شده باشد.
رفیعیان خاطرنشان کرد: بازآفرینی شهری نوعی رویکرد 
در عدالت اجتماعی است که به یک محور و بلوک مشخص 

برنمی گردد و شامل ابعاد اجتماعی و اقتصادی است.
وی بازآفرینی شهری را پرداختن به یک مسئله شهری 
صحیح  ساختاربندی  نیازمند  مهم  این  گفت:  و  دانست 

است و در یک برخورد آنی، کارآمد نخواهد بود.
در  مدرس  تربیت  دانشگاه  شهرسازی  گروه  دانشیار 
در  آگاهانه  مداخالتی  بعنوان  بازآفرینی  از  دیگری  تعریف 
ارتقاء  موجب  مداخله  این  که  کرد  یاد  شهر  از  هایی  پهنه 
مداخله  این  می شود؛  هدف  محله  اقتصادی  و  اجتماعی 
با نگاه به گذشته و بدون پاکسازی هویت های تاریخی به 
با شرایط زندگی دوره معاصر  خلق هویت جدید متناسب 

می اندیشد.
رفیعیان با بیان اینکه اجتماعات موتور محرک بازآفرینی 
باید  شرکا  و  ذینفع  های  گروه  کردن  تواتمند  و  هستند 
مورد توجه قرار گیرد، گفت: بازآفرینی شهری شامل ابعاد 
اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و ... در مقیاس های 
شهری، منطقه ای و ملی بوده که مشتمل اصول مختلفی 
از جمله تغییر و تحوالت اقتصادی، اجتماعی، حکمرانی، 
و توسعه  تغییر و تحوالت کالبدی و کیفیت محیط زیست 

پایدار می شود.
وی با تاکید بر اینکه بازآفرینی شهری باید موجب ارتقاء 
زیست  محیط  و  جامعه  اقتصاد  مدیریت  و  متوازن  توسعه 
شود، افزود: تحقق این موارد مستلزم احیاء خالقیت های 
جامعه است؛ بازآفرینی را میتوان اصلی ترین رویکرد مرمت، 

بهسازی و نوسازی شهری در دوران حاضر تلقی نمود.
اصلی  های  خواسته  به  شهری  مدیران  پاسخگویی      

مبتنی بر ارزش آفرینی باشد
در ادامه سید مسلم سید الحسینی دانشیار شهرسازی 
رهبری  رویکرد  به  اشاره  با  مشهد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
شهری ارزش آفرین مبتنی بر توسعه اجتماعی، اظهارکرد: 
از این رویکرد به منظور تسهیل درمدیریت توسعه شهری 
توسعه  رویکرد  با  شهری  توسعه  درفرآیند  ارزش آفرینی  و 
اجتماع گرای بومی به ویژه در نواحی و بافت های ناکارامد 

شهری استفاده می شود.
وی هدف از این رویکرد را رضایتمندی ذینفعان و ارتقای 
سطح زندگی شهروندان دانست و گفت: امروز برای تعامل 
رویکردهای  بازار  های  سیستم  جدید،  رقابتی  محیط  با 
استوار  ارزش آفرینی  برپایه  و  داده  تغییر  را  خود  مدیریتی 
نموده اند؛ محور قرار گرفتن »مفهوم ارزش و ارزش آفرینی« 
جدید  شرایط  در  تا  نمود  کمک  اقتصادی  بنگاه های  به 
رقابتی بتوانند استراتژی های مناسب را برای رقابت و بقاء 

اتخاذ کنند.
دانشیار شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد تصریح 

کرد: مدیران شهری نیز باید تالش کنند تا خواسته اصلی 
بهره  با  را،  ارزش  یعنی خلق  ذینفعان خود،  و  سهامداران 
گیری از الگوها و مدل های مدیریتی توسعه محلی مبتنی 

بر ارزش آفرینی پاسخ دهند.
یک  مشکالت  از  درصد   94 گفت:  الحسینی  سید 
راه  تنها  و  آن سازمان می شود  به مدیریت  مربوط  سازمان 

نجات از بحران اینست که مدیران »رهبر« باشند.
تشریح  به  خود  های  صحبت  از  دیگری  بخش  در  وی 
های  بافت  در  اقدام  و  شهری  توسعه  رویکردهای  تغییر 
باال  از  ناکارامد پرداخت و گفت: در گذشته شاهد نگرش 
منابع  به  وابستگی  و  و محصول  نتیجه  بر  تأکید  پایین،  به 
باال،  به  پایین  نگرش  زمان،  گذشت  با  که  بودیم  موجود 
بر  تأکید  با  مسئله  حل  و  سازی  ظرفیت  فرآیند،  بر  تمرکز 
ابتکارات جامعه مدنی حاکم شد و نگاه مشارکتی به جای 
نگاه تجویزی جایگزین و به جنبه های انسان گرایانه و زمینه 

های اجتماعی روی آورد.
در  مشهد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  شهرسازی  دانشیار 
ادامه به مفهوم توسعه مبتنی بر اجتماع و اجتماع محلی 
های  برنامه  و  سیاست ها  شکست  اظهارکرد:  و  پرداخت 
توسعه وارداتی و از باال به پایین سبب شد تا اهمیت ارزش 
های بومی اجتماعات محلی و خواسته ها و نیازمندهای 
و  اندیشمندان  توجه  مورد  ای  توسعه  فرایندهای  در  آنها 

سیاستگذاران در جوامع مختلف قرار گیرد.
بر  مبتنی  توسعه که  نوین  افزود: در رهیافت های  وی 
نگاه مشارکتی و رویکردهای مردمی است، آنچه محوریت 
های  ارزش  که  است  مردم  های  نگرش  و  ها  ارزش  دارد 
هویتی محلی همانند ارزش های دینی، فرهنگی، بومی و 
از همه مهمتر توجه به این مولفه ها و از طرفی فهم نظام 
معنایی کنشگران اجتماعی از جمله ملزومات برنامه ریزی 
و سیاستگذاری در حوزه بافت های محلی به شمار می  آید.

سید الحسینی در قسمت پایانی صحبت های خود به 
طرح پیشنهاداتی پرداخت و گفت: در بافت های شهری از 

طریق افزایش مشارکت باید به سمت ارزش آفرینی حرکت 
کنیم؛ امروزه مشارکت موفق اقتصادی باید به دنبال خلق 

ارزش مشترک باشد.
    مدل هزینه - فایده اجتماع محلی را متالشی می کند

علمی  هیئت  عضو  نژاد  حاتمی  حسین  چنین  هم 
دانشگاه تهران نیز در این نشست موضوع توسعه اجتماع 
محلی و بازآفرینی شهری با "رویکرد انتقادی" را مطرح کرد.

احساس  که  شهروندان  از  گروهی  که  این  بیان  با  وی 
سرنوشت مشترکی نسبت به یکدیگر دارند، اعم از اینکه این 
احساس به سبب فعالیت و کار مشترک یا زندگی در فضای 
همبسته ای باشد، یک اجتماع محلی محسوب می شود، 
فضای  در  همبستگی  سبب  به  که  محلی  اجتماع  افزود: 
سکونت ایجاد شده است یک محله را شکل می دهد و ابعاد 

گوناگون جمعیتی و کالبدی می تواند داشته باشد.
های  نهاد  و  رو  در  رو  روابط  محله  در  داد:  ادامه  وی 
اجتماعی فراگیر و فعال در امور روز مره بر قرار هستند اما 
های  فیلتر  چون  نداریم،  را  گذشته  همبستگی  مشهد  در 
اقتصادی افراد درشت دانه را کنار هم قرار داده است بدون 

این که رابطه ای بین آن ها برقرار باشد.
حاتمی نژاد به روند حاشیه نشینی اشاره کرد و گفت: 
سکونتگاه  در  کلمبیا  در  سانتاماریا  شهر  مردم  درصد   7۵
های غیر رسمی زندگی می کنند و در مشهد نیز 30 سال 
درصد   10 و  نفر  هزار   6۵0 حدود  مشهد  جمعیت  قبل 
درصد   3۵ اکنون  اما  است  بوده  نشین   حاشیه  جمعیت 
باشد  داشته  ادامه  روند  اگرهمین  هستند  نشین  حاشیه 
شاید در آینده 7۵ درصد جمعیت مشهد هم حاشیه نشین 

باشند.
حکمروایی  و  محلی  اجتماع  توسعه  به  ادامه  در  وی  
ی  توسعه  های  راهبرد  شد:  یادآور  و  کرد  اشاره  شایسته 
اجتماع محلی و برابری اجتماعی باید مبتنی بر ریشه کنی 
مسکن،  زمینه  در  فقرا  نفع  به  هایی  سیاست  )اتخاذ  فقر 
خوراک، خدمات و .....(، برابری اجتماعی و کاهش جرم و 

جنایت و تفویض اختیار به مسؤوالن محلی باشد.
حاتمی نژاد با بیان این که باید از رویکرد بازاری به بافت 
های نا کارآمد شهری پرهیز کرد ، گفت: نولیبرال ها وجود 
بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری را فرصتی طالیی برای 
کسب درآمد بیشتر می دانند، نگاه صرفا مادی و اقتصادی 
و تبعیت از مدل هزینه – فایده، اجتماعات محلی را متالشی 
می کند، به عنوان مثال در بزرگراه نواب تهران این اتفاق 

افتاده است.
وی تصریح کرد: با این رویکرد فعاالن بخش ساخت و 
ساز) به اصطالح توسعه دهندگان( سود می برند و ساکنان 

چنین محالتی بازنده نهایی اند.

خبر
اجرای 6 پروژه ریلی در خراسان رضوی

 مدیر کل دفتر فنی ، امور عمرانی ، حمل و نقل و 
ترافیک استانداری خراسان رضوی گفت: ۵ پروژه ریلی 

بین شهری در خراسان رضوی در حال اجراست.
به گزارش صبح امروز مهدی سالیانی اظهار کرد: 
پروژه خط آهن خواف - هرات در چهار قطعه و به طول 
193 کیلومتر شهر هرات افغانستان را به شبکه ریلی 

ایران متصل می کند.
کیلومتر  به طول 77  پروژه  این  از  دو قطعه  افزود: 
ایران قرار دارد که  افغانستان در خاک  تا مرز  ازخواف 
آماده بهره برداری است و از دو قطعه دیگر که در خاک 
از مرز  ، قطعه سوم  افغانستان واقع شده است  کشور 
ایران تا ایستگاه جنو در داخل افغانستان به طول 68 

کیلومتر توسط پیمانکار ایرانی در حال ساخت است.
این پروژه  از پیشرفت 81 درصدی قطعه سوم  وی 
خبر داد و گفت: قطعه چهارم و پایانی این خط آهن 
مهم از ایستگاه جنو تا شهر هرات نیز 48 کیلومتر طول 
دارد که ساخت آن در تعهد کشور افغانستان است ولی 
تاکنون هیچ اقدام اجرایی در این زمینه صورت نگرفته 

است.
سالیانی به طرح اتصال ریلی مشهد به زاهدان اشاره 
کرد و افزود: برای اتصال این دو شهر یک مسیر فرعی از 
راه آهن مشهد - بافق در محل ایستگاه یونسی )در 1۵ 
کیلومتری شهر بجستان( منشعب و خط آهن را به شهر 
گناباد می رساند که طول این قطعه 48 کیلومتر است و 

زیرسازی آن در حال انجام است.
و  بیرجند  به  گناباد  از  آهن  راه  ادامه  با  افزود:  وی 
زاهدان، شهرهای مشهد و زاهدان از طریق این مسیر 

ریلی به هم متصل می شوند.
وی گفت: این پروژه مهم و ترانزیتی مشهد، سرخس 
و آسیای مرکزی را به زاهدان و بندر اقیانوسی چابهار 

متصل می کند.
سالیانی اتصال شهر سبزوار به شبکه ریلی کشور از 
طریق خط 48 کیلومتری را دیگر پروژه ریلی در دست 
ساخت عنوان کرد و افزود: این طرح نیز همچون طرح 
های قبلی توسط شرکت توسعه زیر ساختهای حمل و 
نقل کشور انجام می شود و تاکنون 20 درصد پیشرفت 

داشته است.
وی به اتصال مرز و گمرک دوغارون به شبکه ریلی 
کشور اشاره کرد و اظهار داشت: برای این منظور ساخت 
خط آهن مشهد - فریمان - تربت جام - دوغارون به 
توسعه  و  ساخت  شرکت  توسط  کیلومتر   220 طول 

زیربناهای حمل و نقل کشور در حال اجراست.
به  پروژه  این  نخست  قطعه  اکنون  هم  گفت:  وی 
طول 44 کیلومتر از ایستگاه شهید مطهری در نزدیک 
درصد   1۵ با  فریمان  تا  مشهد  بست  سنگ  روستای 

پیشرفت در حال انجام است.

گفت:  هشت  منطقه  شهردار 
تابلوهای  آوری  جمع  عملیات 
غیرمجاز از سطح معابر و پیاده روهای 
منطقه با اخطار و هشدارهای قبلی به منظور بهبود وضیعت 
سیما و منظر شهری صورت گرفته و همچنان در حال اجرا است.

به گزارش صبح امروز ، حجت فرقانی طرح مذکور به دنبال 
اجرای تبصره یک بند 2 ماده 55 قانون شهرداری ها در حال 
اجرا است که بر اساس آن شهرداری مکلف است از سد معابر 
عمومی، اشغال پیاده روها، رفع موانع موجود و آزادسازی معابر 

عمومی جلوگیری کند.
وی ادامه داد: در این زمینه سعی شده با توجه به اینکه یکی 
از اهداف عمده حوزه زیباسازی شهری ایجاد بهداشت روانی 
و تلطیف بصری برای شهروندان است، ارتقاء سطح سیمای 

شهری را محقق نماید.

فرقانی افزود: این طرح از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 
1000تابلو و موارد نا زیبا به همت اداره خدمات و محیط زیست 
شهری منطقه در تمامی محالت و نواحی پر تردد آغاز شده است 
تا با اجرای بهینه این امر بتوانیم از لحاظ بصری، آرامش روانی 

و سیمای مطلوبی در جهت رفاه حال شهروندان ایجاد کنیم.
شهردار منطقه هشت، با بیان اینکه نصب بدون ضابطه و 
بدون مجوز تابلوهای تبلیغاتی از عوامل دخیل در بروز آشفتگی 
در نما و منظر شهری است، عنوان کرد: تابلوهای غیرمجاز نه 
تنها بر سیما و منظر شهری تأثیر گذار هستند که با عدم ایمنی 
الزم برای شهروندان سبب بروز حوادث و خطرات احتمالی برای 
آنان می شوند.فرقانی خاطرنشان کرد: این اقدام در جهت جلب 
رضایت شهروندان صورت گرفته و انتظار می رود، شهروندان 
ضمن عدم نصب تابلو های تبلیغاتی غیر مجاز در اجرای این 

طرح همکاری الزم را با شهرداری منطقه داشته باشند.

ساماندهی  مدیریت  سرپرست 
و مهندسی بحران شهرداری مشهد 
از آغاز رسمی ششمین اجالس جهانی 

کاهش خطرپذیری در ژنو خبر داد.
به گزارش صبح امروز، امیر عزیزی با بیان این مطلب، 
گفت: در ششمین اجالس جهانی کاهش خطرپذیری در 
حضور  دنیا  سراسر  از  کشور  از 1۵0  بیش  نمایندگان  ژنو، 
دارند و در دو حوزه قانون گذاری توسط پارلمان های محلی و 
همچنین اجرای مفاد سند مدیریت بحران »ِسندای« توسط 
نظر  تبادل  و  بحث  محلی  دولت های  و  مرکزی  دولت های 

خواهد شد.
وی با بیان اینکه هدف اصلی این اجالس قانون گذاری 
و اجرای مفاد هفت گانه سند سندای است، افزود: در مراسم 
ویژه  نماینده  میزوتوری«  »مامی  خانم  اجالس  افتتاحیه 

دبیر کل سازمان ملل متحد حضور داشت و به ارائه گزارش 
مختصری از اقدامات کشورها طی دو سال گذشته درباره 

سند سندای پرداخت.
بحران  مهندسی  و  ساماندهی  مدیریت  سرپرست 
شهرداری مشهد ضمن اشاره به حضور نمایندگانی از شورا 
و شهرداری مشهد در این اجالس، بیان کرد: بنده به همراه 
مشهد  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  حیدری،  محمدرضا 
ملل متحد در ششمین اجالس  به دعوت رسمی سازمان 

جهانی کاهش خطرپذیری شرکت کردند .
عزیزی در خصوص برنامه های پیش رو در این اجالس، 
مدیریت  گزارش  ارائه  اجالس،  در  سخنرانی  کرد:  اظهار 
بحران شهر مشهد در دو سال گذشته، حضور در رقابت بین 
کشورهای  سایر  مقامات  با  مالقات  و  »ساساکاوا«  المللی 

شرکت کننده از برنامه های هیات شهر مشهد است.

مشهد  یک  منطقه  شهردار 
گفت: تابلوهای نامتناسب با بافت 
شهری می توانند به زیبایی شهر آسیب 
برسانند، در همین راستا طی فروردین ماه سال جاری بیش 

از 100 تابلوی غیر مجاز را جمع آوری شده است.
تابلوهای  نصب  اصغری  جواد  امروز  صبح  گزارش  به   
تبلیغاتی نازیبا در سطح منطقه راعامل مهمی در آلودگی 
به رسالت  با عنایت  افزود:  و  بصری منظر شهری دانست 
شهرداری در ایجاد فضای مناسب بصری و جلوگیری از هر 
گونه نازیبایی در سطح شهر، این تابلوهای غیرمجاز جمع 

آوری شده اند.
 وی با بیان اینکه سیمای شهری در ایجاد آرامش، نشاط 
اجتماعی، حفظ و افزایش بهداشت روانی جامعه اهمیت 
از  نازیبا  تابلوهای  جمع آوری  کرد:  اظهار  دارد،  بسیاری 

جمله اقداماتی است که در زیبایی خیابان ها و معابر نقش 
به سزایی دارد.

  شهردار منطقه یک مشهد یادآور شد: یکی از عوامل 
موثر در زیبایی محیط شهری، نظم و ترتیب در استفاده از 
به عنوان  و شهرداری  تبلیغاتی است  تابلوهای  و  المان ها 
متولی تبلیغات شهری، مسئولیت دارد که بر این امر نظارت 

و رسیدگی کند.
با وسعتی معادل 1479  شهرداری منطقه یک مشهد 
مرکزیت  لحاظ  به  منطقه  این  است.  شده  هکتارتشکیل 
از نظر تجاری ، اداری ، جمعیت و ترافیک بیش از  شهری 
سال  در  شهرداری  ،این  داده  جای  خود  در  را  ای  اندازه 
1363تآسیس گردیده است.  این منطقه شهرداری مشهد 
که جزو مناطق برخوردار محسوب می شود، 167 هزار نفر 

جمعیت دارد.

شهردار منطقه 8 خبرداد:

جمع آوری هزار مورد تابلو و موارد نازیبا از محدوده شهرداری منطقه 
با حضور نمایندگانی از شهرداری و شورای اسالمی مشهد در حال برگزاری است؛

آغاز رسمی ششمین اجالس جهانی کاهش خطرپذیری در ژنو 
شهردار منطقه خبرداد:

جمع آوری بیش از 100 مورد تابلوی غیرمجازدر منطقه یک مشهد

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر در اولین نشست تخصصی مطرح کرد: 

 گفتمان سازی برای توسعه شهر
»بازآفرینی« اصلی ترین رویکرد نوسازی، بهسازی و مرمت شهری است

شهر  شورای  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس 
مردم  نمایندگان  عنوان  به  گفت:  مشهدمقدس 
برای  را  خود  تالش  تمام  مشهدی،  همشهریان  و 
ساخت  بر  مبنی  وی  مطالبه  و  خواست  تحقق 
تقاطع غیرهمسطح شهرک شیرین به بلوار مصلی 
هستیم؛  آن  اجرای  به  مصمم  و  داشت  خواهیم 
مکاتبات در این خصوص با نهادهای ذیربط انجام 

شده و همچنان پیگیر هستیم.
به گزارش صبح امروز بتول گندمی در نشست 
اعضای کمیته نظارتی منطقه 6 با اهالی محالت 
شیرین،  شهرک  و  یاسر  عمار  خمینی،  مصطفی 
جلسه  نخستین  که   96 سال  مهرماه  به  اشاره  با 
کمیته نظارتی منطقه برگزار و مسائل و مشکالت 
مردم و ساکنان شنیده شد، اظهارکرد: دسترسی 
تقاطع  ایجاد  و  مصلی  بلوار  به  شیرین  شهرک 
شما  خواست  و  مطالبه  اصلی ترین  غیرهمسطح 
عزیزان بوده و از همان روزهای آغازین پیگیر این 

موضوع بودیم.
با  به برگزاری جلسات مختلف  با اشاره  گندمی 
موضوع،  این  درخصوص  کارشناسان  و  شهردار 
گفت: در این جلسات مطرح شد که ساخت این 
تقاطع  و  پروژه ها  اجرای  اولویت های  روگذر جزو 
های غیرهمسطح شهر نیست و با بررسی دقیق تر 
متوجه شدیم که در طرح جامع شهر مشهد چنین 
تقاطعی دیده نشده و در صورت اقدام شهرداری، 
همراه  ادارات  برخی  سوی  از  ایراداتی  طرح  با 

می شود.

پیش بینی بودجه پل دسترسی شهرک شیرین 
به مصلی در بودجه 98 

و  مطالبات  ــرد:  ک خاطرنشان  ــه  ادام در  وی 
طرح  این  با  زیادی  فاصله  مردمی  های  خواسته 
گزارش  نیز  شهرداری  به  را  نکته  این  و  داشته 
از  دسترسی  پل  ایجاد  حال،  عین  در  و  کرده ایم 
شهرک شیرین به بلوار مصلی در آلبوم بودجه سال 

98 پیش بینی شده است.
شهر  شورای  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس 
مشهد افزود: بعنوان نمایندگان مردم و همشهریان 
مشهدی، تمام تالش خود را برای تحقق خواست 
اجرای  به  مصمم  و  داشت  خواهیم  وی  مطالبه  و 
آن هستیم؛ مکاتبات در این خصوص با نهادهای 

ذیربط انجام شده و همچنان پیگیر هستیم.
برای  اعتبار  پیش بینی  اینکه  بیان  با  گندمی 
اجرایی  عملیات  آغاز  منزله  به  پل  این  ساخت 
وجود  این  با  گفت:  اســت،  جــاری  سال  در  ان 
از  زیــادی  بخش  آن  شدن  اجرایی  با  امیدواریم 

مشکالت ساکنان منطقه برطرف شود.
احداث خانه بهداشت یکی از مطالبات مردمی 
در این جلسه بود و گندمی در این باره اظهارکرد: 
حــوزه  بعهده  بــهــداشــت  ــای  ه خــانــه  ســاخــت 
شهرداری  و  شهر  شــورای  و  است  پزشکی  علوم 
مسئولیتی در این زمینه ندارد؛ صحبت از مدیریت 
متاسفانه هنوز بخش  ولی  واحد شهری می کنیم 

های مختلف به شکل مستقل فعالیت می کنند.
رویکرد شورای پنجم تعامل است

گندمی افزود: رویکرد شورای پنجم شهر مشهد 
لذا  است  شهر  در  دخیل  های  دستگاه  با  تعامل 

برهمین مبنا، ظرفیت های خود را در هماهنگی با 
سایر بخش ها بکارگیری خواهیم کرد تا مشکالت 

شهر و شهروندان را برطرف کنیم.
 ،97 سال  بودجه  اصالح  در  اینکه  بیان  با  وی 
شیرین  شهرک  در  بحران  سوله  احــداث  اعتبار 
دیده شده است، گفت: این سوله ظرفیت ورزشی 
بخشی  کرد؛  خواهد  ایجاد  منطقه  برای  ویژه ای 
و  درمانی  نیازهای  می تواند  نیز  سوله   این  از 

درمانگاهی منطقه را برطرف کند.
شهر  شورای  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس 
مشهدمقدس خاطرنشان کرد: سوله های بحران 
ظرفیتی است که به کمک متولیان حوزه بهداشت 
و  تا مشکالت منطقه  آمد  پزشکی خواهد  شهری 

کمبودها را رفع کند.
طرح اگو از سرعت باالیی برخوردارنیست

اظهارکرد:  نیز  اگو  طرح  خصوص  در  گندمی 
روند پیشرفت این طرح از سرعت باالیی برخوردار 
نیز سبب گالیه  تمام شده  بهای  افزایش  و  نبوده 

های جدی مردم شده است.
وی با انتقاد از اینکه قبال شرکت آب و فاضالب 
طرح اگو را بدون نظرات مردم و شهرداری اجرایی 
کرده است، خاطرنشان کرد: بدون شک با اجرای 
فاضالب  از  ناشی  مشکالت  طــرح،  این  کامل 

منازل و معابر برطرف خواهد شد.
گندمی با بیان اینکه در سال 97، اجازه دادیم 
منظور  به  تومانی  میلیارد   114 معادل  اعتباری 
 3 تبصره  محل  از  آب،  شبکه  و  فاضالب  توسعه 
حجم  گفت:  داده ایــم،  فاضالب  و  آب  شرکت  به 
سال  در  اعتبار  این  با  شده  انجام  های  فعالیت 

سال  با  مقایسه  قابل  میزان،  و  حجم  نظر  از   ،97
گذشته ی آن نیست چراکه نوسانات ارزی موجب 
چند برابر شدن هزینه های اجرای طرح اگو شده 

است.
از  یکی  درخواست  به  اشــاره  با  ادامــه  در  وی 
شهروندان مبنی بر شکل گیری شورای اجتماعی 
محله در شهرک عمار یاسر، تصریح کرد: از شکل 
گیری شوراهای اجتماعی جدید در سطح محالت 
به  منجر  افزایش،  این  چراکه  میکنیم  استقبال 
مطالبه  این  می شود؛  مردمی  مشارکت  افزایش 
مطرح  شهرداری  برنامه ریزی  معاونت  حوزه  با  را 

خواهیم کرد.
بخش  در  امــســال  گفت:  پــایــان  در  گندمی 
آسفالت معابر برای منطقه 6 شهرداری در مقایسه 
رفع  برای  را  اعتبار  بیشترین  ثامن  و   7 مناطق  با 
 25 از  بیش  عمر  با  معابر  و  خاکی  معابر  مشکل 
این  تمامی  برآیند  امیدواریم  و  دادیم  قرار  سال 
اقدامات و سیاست های یاد شده موجب افزایش 

رضایت مردمی و کاهش مشکالت ساکنان شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهدمقدس در نشست صمیمی با ساکنان شهرک شیرین:

می کنیم پیگیری  جدیت  با  را  مصلی  بولوار  به  شیرین  شهرک  روگذر  تقاطع  ساخت  خبرخبر

شهر  شورای  عالیه  نظارت  مدیریت  سرپرست 
باعث  که  مدیرانی  و  کارشناسان  با  گفت:  مشهد 
تاخیر یا عدم پاسخگویی به درخواست های منطقی 
برخورد  شوند  شهرداری  در   137 از  شهروندان 

خواهد شد.
به گزارش صبح امروز، وحید نیرویی که با نشستن 
به   ،137 دریافت  واحد  کارشناسان  میز  پشت  در 
صورت مستقیم پاسخگوی درخواست ها، انتقادات، 
در  شهروندان  شهری  شکایت های  و  پیشنهادات 
قالب طرح چهارشنبه های پاسخگویی بود، در این 
باره اظهار داشت: مرکز ارتباطات مردمی شهرداری 
مشهد، 137، از این حیث که هر روزه در حوزه های 
مختلف، پذیرا و ثبت کننده تماس های تعداد زیادی 
از شهروندان است، دارای بانک اطالعاتی غنی از 

شبکه مسائل شهری می باشد.
ادامه داد: در سه ماهه اخیر، برای رسیدن  وی 
به یک جمع  بندی در جهت حل معضالت شهری، 
آمار و اطالعات زیادی از 137 در حوزه های مختلف 
دریافت کرده ایم که یکی از این موضوعات، مشکل 
بوده  نقاط مختلف شهر  در  نامطبوع  بوهای  وجود 
است که تعداد زیادی از شهروندان از این موضوع 

گالیه دارند.
آلبوم  اینکه  به  توجه  با  کرد:  تصریح  نیرویی 
برای  شورا  به  ارایه  حال  در  شهرداری  مطالعات 
برای  را  تیم  یک  نیز  ما  لذا  است  تصویب  و  بررسی 
بهترین  مامور ساخته ایم که  آلبوم  این  ویژه  بررسی 
مکان برای گرفتن اطالعات دقیق جهت سنجیدن 
این آلبوم مطالعات نیز، مرکز 137 است زیرا مسائل 
شهر از نگاه شهروندان و بر اساس تکرار موضوع و 

مکان در این مرکز به صورت دقیق ثبت شده است.
بازنگری اولویت های آسفالت سال 98 بر اساس 

درخواست های مردمی 137
شهر  شورای  عالیه  نظارت  مدیریت  سرپرست 
مشهد گفت: گاهی با شهروندانی مواجه می شویم 
که مدت طوالنی است با 137 تماس گرفته اند اما 
اجرایی  زمان،  گذشت  با  آنها  منطقی  درخواست 
همکاری  با  تا  هستیم  آن  پی  در  لذا  است  نشده 
مشترک 137 و نظارت عالیه شورای شهر، فرآیندی 
نبوده و  این موضوع  نماییم که دیگر شاهد  تعریف 
در صورت عدم پاسخگویی به موقع عوامل اجرایی 
شهروندان،  منطقی  درخواست های  به  شهرداری 

برخورد الزم صورت گیرد.
به  توجه  با  امسال  داشت:  اذعان  نیرویی 
آسفالت  جهت  تومان  میلیارد   220 اختصاص 
نظارت  سوی  از  ویژه  کارشناس  یک  شهر،  معابر 
داده  اختصاص  موضوع  این  به  شهر  شورای  عالیه 
بیشتری  معابر دقت  اولویت بندی  تا در  شده است 
معابری  که  بناشیم  آن  شاهد  دیگر  و  شود  انجام 
2۵ سال است آسفالت نشده و معبری دیگر، بدون 
نیز  موضوع  این  در  می شود.  آسفالت  روکش  نیاز، 

درخواست های مردمی نقش بسزایی دارد.

خبر
سرپرست مدیریت نظارت عالیه شورای شهر مشهد خبر داد:

برخورد با کارشناسان و مدیران کم کار شهرداری

شکست  با  خودرو  شهر  پدیده  فوتبال  تیم 
پایان  به  چهارم  رده  در  را  هجدهم  لیگ  ماشین سازی، 
نشدن  قهرمان  به  تنها  شدنش  آسیایی  شانس  تا  رساند 

داماش گیالن در جام حذفی بستگی داشته باشد.
بازی   8 با  برتر  لیگ  دوره  هجدهمین  پایانی  هفته 
21:30 پنج شنبه شب در شهرهای  از ساعت  همزمان 
آخرین  تکلیف  مهم  دیدار  دو  که  شد  برگزار  مختلف 
را مشخص کرد  بعد لیگ قهرمان  آسیایی فصل  سهمیه 
تیم  یک  ایران،  فوتبال  تاریخ  در  بار  نخستین  برای  و 
داشته  آسیایی  سهمیه  برای  باالیی  شانس  مشهدی 

باشد.
چهارمی  رده  مشهد  پدیده  دیدارها  این  از  یکی  در 
تبریزی  ماشین سازی  مهمان  دیزل  بنیان  ورزشگاه  در 
2 بر یک تیم دوم شهر تبریز  با نتیجه  بود که موفق شد 

را شکست دهد.
دیدار  این  در  گل محمدی  یحیی  شاگردان  گل های 
حسین مهربان در دقیقه 18 و یونس شاکری در دقیقه 
دقیقه  در  کنعانی زادگان  حسین  و  رساندند  ثمر  به   71

۵۵ یکی از گل های خورده را جبران کرد.
در  و  شدند  امتیازی   ۵6 پیروزی  این  با  مشهدی ها 
از  یکی  قهرمانی  صورت  در  ماندند.  باقی  چهارم  رده 
یا سپاهان در جام حذفی، سهمیه  پرسپولیس  تیم های 
رسید  خواهد  پدیده  به  آسیا  قهرمانان  لیگ  چهارم 
سهمیه  صاحب  بار  نخستین  برای  مشهد  فوتبال  و 

می شود. آسیایی 
آسیا،  کننده سهمیه چهارم  دیدار مشخص  دیگر  در 
با  که  بود  فوالد  مهمان  خوزستان  در  تراکتورسازی 
ماند  باقی  پنجم  تیم، در رده  این  2 مقابل  بر   2 تساوی 
تساوی  این  ماند.  کوتاه  آسیایی  سهمیه  از  دستش  و 

بود. تبریزی ها  برد  بازی بدون  ششمین 
به  پریرا در دقیقه 36  ابتدا فوالد توسط  این دیدار  در 
گل رسید اما اکبر ایمانی در دقیقه ۵۵ و اشکان دژاگه در 
پایان  این  اما  تراکتورسازی گلزنی کردند  برای  دقیقه 80 

کار نبود و فوالد در دقیقه 90 به گل تساوی دست یافت.
و  شد  امتیازی   ۵2 تساوی  این  با  تراکتورسازی 

شاگردان قطبی با 37 امتیاز در رده نهم قرار گرفتند.
    گرفتن سهمیه دست خودمان بود

و سهمیه  رده چهارم  دلیل کسب  به  پدیده  سرمربی 
بازیکنان و هواداران تیمش تقدیر کرد. از  احتمالی 

برتری  از  پس  پدیده  سرمربی  گل محمدی  یحیی 
و  چهارم  رده  به  تیمش  رسیدن  و  ماشین سازی  برابر 
بازی  گفت:  آسیا  قهرمانان  لیگ  احتمالی  سهمیه 
ضرورت  ما  برای  امتیاز  سه  گرفتن  بود.  حساس  خیلی 

و  بود  خودمان  دست  سهمیه  گرفتن  سرنوشت  داشت. 
افتاد. اتفاق  این  خوشبختانه 

ویژه مردم مشهد  به  از خیلی ها  باید  داد:  ادامه  وی 
با  گذاشتیم.  سر  پشت  را  سختی  فصل  که  و  کنم  تشکر 
ما  موفقیت  دلیل  و  بودند  ما  کنار  مشکالت  همه  وجود 
را  مشکالت  و  کشیدند  زیادی  زحمت  بازیکنان  بودند. 
یکی یکی پشت سر گذاشتند و نشان دادند با همدلی و 
تمامی  از  برداشت.  گام  موفقیت  در مسیر  باور می توان 
بابت  تشکر می کنم.  بودند  تیم  کنار  که  باشگاه  اعضای 
این لطف خدا را شکر می کنم و امام رضا عنایت خاصی 
به تیم ما داشت. امیدوارم این موفقیت ادامه دار باشد. 
تیم  این  زیربنایی  کارهای  و  است  شده  شروع  تازه  کار 
و  سر  باید  بعد  سال ها  در  که  است  مانده  باقی  هنوز 

سامان بگرد و سطح فوتبال شرق ایران را باال ببریم.
پدیده  بازیکنان  وقت  اتالف  درباره  پدیده  سرمربی 
در اواخر بازی گفت: وقت کشی در فوتبال وجود دارد. 
هر تیمی که جلو باشد دلیلی ندارد که خیلی زود بازی 
وجود  ما  بازی  در  خیلی  مسئله  این  اما  کند  شروع  را 
قضاوت  زود  خیلی  نباید  هم  را  داور  عملکرد  نداشت. 
احساساتی  زود  کرد.  انالیز  را  بازی  فیلم  باید  و  کرد 
منصفانه  این  که  می گوئیم  بد  داوری  از  و  می شویم 
نیست. داوری مشکلی نداشت و به او تبریک می گویم.
لیگ  در  پدیده  نشیب های  و  فراز  درباره  گل محمدی 

هجدهم علی رغم نداشتن بازیکن شاخص توضیح داد: 
اوج  به  ما  مشکالت  داشتیم،  که  خوبی  نیم فصل  بعد 
خود رسید. مالک جدید از تیم حمایت کرد و بسیاری از 
مشکالت را حل کرد. یکی از این مشکالت امکانات بود. 
کیفیت  همین  خاطر  به  نداشتیم  مناسب  تمرین  زمین 
توانستند  بازیکنان  نداشتیم.  را  بازی ها  بعضی  در  الزم 

این مشکالت را به طور کامل کنار بزنند.
کرد:  تصریح  پدیده  با  قراردادش  تمدید  درباره  او 
خاصی  مشکل  اگر  و  داشتم  پدیده  با  مثبتی  مذاکرات 

تا این هفته قراردادم را تمدید می کنم. نباشد، 
در  خوب  گلزن  دو  گفت:  پایان  در  گل محمدی 
خوبی  آمار  شاکری  یونس  و  قاسمی نژاد  داشتیم.  تیم 
خوب  بازیکنان  زدند.  حساسی  گل های  و  داشتند 
موقعیت سازی  دو  این  برای  که  داشتیم  هم  دیگری 
یک  از  نمی توان  و  داشتیم  یک دستی  تیم  کردند. 
بازیکن به عنوان بازیکن شاخص نام برد. تشکر ویژه ای 
استان  بدنی  تربیت  کل  مدیریت  و  مشهد  شهردار  از 
و  آمدند  تبریز  به  مشغله شان  رغم  علی  رضوی  خراسان 

از تیم حمایت کردند.
برابر تیم سابقم با تمام وجود بازی کردم         

سرمربی ماشین سازی باز هم به عملکرد داور دیدار 
اعتراض کرد. تیمش 

از  پس  سازی  ماشین  سرمربی  مهاجری  رضا 

برتر  لیگ  پایانی  هفته  در  پدیده  برابر  تیمش  شکست 
هواداران  و  بازیکنان  به  تالش  فصل  یک  بابت  گفت: 
بهتر  مقاطعی  در  می توانستیم  می گویم.  نباشید  خسته 
انجام  را  تالشمان  تمام  ما  نکردیم.  کم کاری  اما  باشیم 
که  نتایجی  تا  شد  باعث  عوامل  از  یکسری  اما  دادیم 

نکنیم. کسب  را  می خواهیم 
وی افزود: تعجب می کنم چرا یک بار داوری به نفع 
خودم  شهر  تیم  و  سابق  تیم  برابر  من  نخورد.  رقم  ما 
فوتبال  می خواستیم  ما  کردم.  بازی  وجود  تمام  با 
جوانمردانه  فوتبال  بستر  اما  کنیم  بازی  جوانمردانه 
بازی  استقالل  برابر  که  زمانی  نیست.  مطرح  ایران  در 
داریم، داوری اشتباه می کند. در دیدار برابر پدیده هم 
داور اشتباه کرد که آن هم به ضرر ماست. در دقیقه 1۵ 
خطایی  یوسفی  محسن  روی  بود،  گل  بدون  بازی  که 
تمام  بازیکنان  نگرفت.  پنالتی  داور  که  شد  انجام 

از این نبود. توانشان را گذاشتند اما بضاعت ما بیشتر 
قبل  هفته   8 که  تیمی  برای  داد:  ادامه  مهاجری 
ماندنش در لیگ مسجل شده است، نگه داشتن انگیزه 
کار سختی است اما بازیکنانم با همه توان بازی کردند. 
دروازه بان پدیده چند واکنش خوب داشت اما گل بدی 
خوردیم.  بد  گل   3 پایانی  هفته های  این  در  خوردیم. 
کردم  تعجب  خورد  که  گلی  خاطر  به  دخسوس  از 
داد.  نجات  را  ما  بازی  چند  در  قبل  هفته  مثل  او  اما 

با  آن ها  زیرا  ماند  ما  بازیکنان  بدن  در  فصل  خستگی 
تمام وجودشان بازی کردند. وقتی دیدند پدیده شانس 
آمدند.  تبریز  به  مشهد  مسئوالن  همه  دارند،  قهرمانی 
هم  تبریز  در  امیدوارم  افتاد،  مشهد  در  که  اتفاقی  این 

رخ دهد زیرا ماشین سازی تیم بزرگی است.
احترام  داوران  برای  گفت:  سازی  ماشین  سرمربی 
شد  باعث  سریالی  اشتباه های  این  اما  قائلم  زیادی 
ما  در  را  انگیزه  می خواستند  شود.  کم  ما  انگیزه 
مسیر  در  که  داشتیم  بازی  تیم هایی  با  زیرا  بکشند 
امیدوارم  تا حدودی هم موفق شدند.  و  بودند  قهرمانی 
در  نو  طرحی  باید  فدراسیون  شویم.  ظاهر  قدرتمندتر 
است.  خسته کننده  شرایط  این  زیرا  کند  ایجاد  داوری 
نزدند.  حرفی  که  کردند  خویشتن داری  تبریز  مردم 
خوزستان  استقالل  در   8۵ سال  در  را  چیزی  چنین 
زمین  به  هواداران  نگرفتن،  نتیجه  دلیل  به  که  دیدم 
دادند  را  آن ها  و مسئوالن جواب  داور  زدن  با  و  ریختند 
به  را  خود  جلوی  تبریز  مردم  داشتند.  حق  البته  که 

گرفتند. خوبی 
جای هیچ اشتباهی نداشتیم     

کاپیتان تیم فوتبال پدیده شهر خودرو گفت: مقابل 
باید همه  و  نداشتیم  اشتباهی  ماشین سازی جای هیچ 

را می  کردیم. تالش مان 
پدیده  یک  بر  دو  پیروزی  از  پس  بدیع  صادقی  اکبر 
طوری  بازی  روند  داشت:  اظهار  ماشین سازی،  مقابل 
همه  باید  و  نداشتیم  اشتباهی  هیچ  جای  ما  که  بود 
را  و خدا  داشتیم  برد  به  نیاز  ما  را می  کردیم.  تالش مان 

شکر به آن رسیدیم.
وی افزود: مقابل ماشین  سازی خدا و امام رضا )ع( 
کمک کردند و توانستیم مزد زحمات مان در طول فصل 
توانستیم سهمیه  و  را بگیریم. همه بچه ها غیرت کردند 

بگیریم. را  آسیا 
به  اشاره  با  خودرو  شهر  پدیده  فوتبال  تیم  کاپیتان 
صعود این تیم به لیگ قهرمانان آسیا، خاطرنشان کرد: 
ان شاءالله برای فصل بعد هم با حضور آقای حمیداوی 

یک تیم خوب جمع کنیم و موفق باشیم.
شادی مشهدی ها در خیابان های شهر     

شهرخودرو  پدیده  فوتبال  تیم  مشهدی  هواداران 
تبریز  در  سازی  ماشین  مقابل  تیم  این  پیروزی  از  پس 
آسیایی  شعار  و  شدند  حاضر  شهر  های  خیابان  در 
برخی  جمعه  بامداد  که  تاحدی  دادند،  سرمی  شدن 
شده  مواجه  توجهی  قابل  ترافیک  با  شهر  معابراصلی 
پدیده  طرفداران  بین  در  خاصی  حال  و  شور  و  بود 

جریان داشت.

اخبار
در  حذفی  جام  فینال  برگزاری 

ورزشگاه امام رضا)ع(
فینال جام حذفی فوتبال کشور در ورزشگاه 

امام رضا )ع( برگزار می شود.
اعالم  با  خبرنگاران،  باشگاه  گزارش  به 
سازمان  مسابقات  کمیته  رئیس  فتاحی  سعید 
در   97  -  98 فصل  حذفی  جام  فینال  لیگ 
خواهد  برگزار  مشهد  )ع(  رضا  امام  ورزشگاه 

شد.
تیم های پرسپولیس و سپاهان که قهرمانی 
اند  کرده  کسب  را  برتر  لیگ  قهرمانی  نایب  و 
هم  مصاف  به  باید  ماه  خرداد  هشتم  تاریخ  در 

بروند.

لیگ  پایانی  هفته  در  فغانی  قضاوت 
قهرمانان آسیا

فوتبال  تیم های  قضاوت  ایران  از  داوری  تیم 
ژیونگنام کره جنوبی و جوهور دارالتعظیم مالزی 

را برعهده خواهد داشت.
از  داوری  تیم  آسیا  فوتبال  کفندراسیون 
ژیونگنام  تیم های  دیدار  قضاوت  برای  ایران 
کره جنوبی و جوهور دارالتعظیم مالزی در گروه 
این  بر  که  کرد  انتخاب  آسیا  قهرمانان  لیگ   E
بود  خواهد  وسط  داور  فغانی  علیرضا  اساس، 
خواهند  او  کمک های  ابوالفضلی  و  منصوری  و 
داور  عنوان  به  اکرمی  حسن  همچنین  بود. 

چهارم انتخاب شده است.
برگزار  کره جنوبی  بوسان  در  دیدار  این 

می شود.

در  خراسانی  نورد  3سنگ  حضور 
اردوی تیم ملی

رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی 
این  نورد  سنگ  سه  گفت:  رضوی  خراسان 
تیم  انتخابی  اردوی  مرحله  نخستین  به  استان 

ملی سنگ نوردی دعوت شدند.
نخستین  کرد:  اظهار  زحمتکش  احمد 
سنگ  نوردی  ملی  تیم  انتخابی  اردوی  مرحله 
روز  پنج  به مدت  امسال  ماه  از سیزدهم خرداد 
و  سرطناب  بولدرینگ،  سرعت،  های  رشته  در 

کمباین )ترکیبی( در همدان برگزار می شود.
سجاد  سرطناب،  رشته  در  داد:  ادامه  وی 
مستجاب  الدعوه در رده سنی بزرگساالن و سید 
رضا تقی  پور در رده سنی نوجوانان و در رشته 
بزرگساالن  سنی  رده  در  اسرار  احسان  سرعت، 
ملی  تیم  انتخابی  اردوی  به  شدگان  دعوت  از 

هستند.

یحیی ُمچ مهاجری را هم خواباند؛ 

آسیایی شدن پدیده در گروی فینال جام حذفی
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معیشت  و  زندگی  در  گفت:امروز  مشهد  جمعه  امام 
به  مشکالت  این  که  هستیم  مشکالتی  دچار  خودمان 
و  نمی آورند  آمریکا  از  که  خرما  نیست،  مربوط  آمریکا 
نیست،  نیاز  آمریکایی  دالر  به  خرما  کردن  وارد  برای 

چطور می شود کیلویی سی وچند هزار تومان؟
نمازجمعه  اول  خطبه  در  علم الهدی  آیت الله 
رضا  امام  حرم  در  اردیبهشت ماه   27 هفته،  این 
ام المؤمنین،  رحلت  سالروز  به  اشاره  با  )علیه السالم(، 
امروز  کرد:  اظهار  علیها(،  )سالم الله  خدیجه  حضرت 
کبری )سالم الله  با سالروز رحلت خدیجه  است  مقارن 
علیها(، بانوی عزیز وعظیمی که در عرصه فداکاری ها و 
ایثارگری ها و در شعاع مقاومتش، وجود مقدس پیغمبر 
اکرم توانستند پرچم این شریعت را برپا بدارند و اسالم را 
توسعه بدهند، شخصیت این بانوی با عظمت از لحظه 
اول بعثت پیغمبر اکرم به عنوان یک دائمه و عامل قطعی 
پیغمبر  بخشی  نیرو  در  و  رسول الله  بخشی  آرامش  در 

اکرم در توسعه و ترویج دین مؤثر بود.
y  حضرت خدیجه )سالم اهلل علیها(، عامل توسعه و

ترویج دین
اکرم  پیغمبر  بر  که  لطماتی  همه  با  داد:  ادامه  وی 
وارد  مشرکین  و  کفار  از  خودش  رسالت  تبلیغ  مقام  در 
می شد و این خسارات و ضربات، عرصه خانواده حضرت 
را تحت تأثیر قرار می داد، حضرت خدیجه به عنوان یک 
خانم مرد آفرین در مقابل همه نامالیمات ایستاده بود، 
برحسب آنچه در خطبه قبل در آیه قرآن عرض کردم، » 
ی أََتاُهْم َنْصُرَنا«، مقاومت  ُبوْا َوأُوُذوْا َحَتّ َفَصَبُروْا َعَلی َما ُکِذّ
پیدایش نصر خدا  ایذا عامل  و  انبیاء در مقابل تکذیب 
بود، مقاومت انبیا در مقابل تکذیب و ایذا عامل پیدایش 
نصر خدا بود، درباره پیغمبر، مقاومت حضرت خدیجه 

در این جهت اثر داشت.
وجود  این که  بیان  با  مقدس  مشهد  جمعه  امام 
شخصیت های برجسته برای الگو گرفتن از آنان است، 
با  الگوهای  و  این شخصیت های برجسته  گفت: وجود 
عظمت در تاریخ اسالم، تنها بیان محسنات آنان نیست، 
و  بودند  بگوییم چه کسانی  و  کنیم  تعریف  این که  برای 
موقعیت آنان را تثبیت کنیم، نیست، بلکه برای سرمشق 
قرار دادن آنان است که در زندگی دنباله آنان راه بیفتیم.

y دو اقدام آمریکا برای شکست مقاومت مردم ایران
سر  به  امروز  که  شرایطی  در  کرد:  تصریح  وی 
شکست  سال   40 از  بعد  ملعون  آمریکای  می بریم، 
تعبیر  به  و  است  شده  جدیدی  فاز  وارد  ما  با  مقابله  در 
جنگ  البته  گرفته،  جنگی  آرایش  رهبری،  معظم  مقام 
اهل  که  ما  چون  بیفتد  راه  که  نیست  چیزی  نظامی 

در  را  نظامی  جنگ  نیز  آمریکا  نیستیم،  نظامی  جنگ 
همه تحلیل ها به منفعت خود نمی بینید و بیشتر موجب 
امروز  آنچه  ولی  می کند  احساس  خود  خسارت  و  ضرر 
زده،  آن  به  دست  جدید  جنگی  آرایش  به عنوان  آمریکا 
با دو عامل می خواهد یک کار انجام دهد؛ اول، ایجاد 
فشارهای اقتصادی در تحریم نفت ایران، در منع کردن 
ارز  انتقال  بانکی، منع کردن  از معامالت نفتی، تحریم 
فشار  این  در  و  دنیا  با  ما  تجاری  روابط  و  دنیا  از  پول  و 
بی رحمانه اقتصادی، ما را آن قدر تحت فشار قرار بدهد 

که تسلیم آمریکا شویم.
ایجاد  را  ایران  مردم  بر  فشار  دوم  عامل  علم الهدی، 
که  عربده هایی  این  گفت:  و  کرد  بیان  ترس  و  رعب 
امروز رئیس جمهور آمریکا می کشد، 40 سال است این 
عربده ها را از روسای پیشین جمهور آمریکا تجربه کردیم 
منتها این مقداری وقیح تر است و عربده هایش خشن تر 
برابر  در  انقالب  و  نظام  این  در  ما  مردم  تاکنون  است! 

عربده های آمریکا عقب نشینی نکردند.
y عربده کشی آمریکا نشان از ضعف آنان است

وی افزود: مقام معظم رهبری فرمودند این که امروز 
عربده های آمریکا در فضای مجازی این قدر زیاد شده و 
ایجاد رعب، هراس و ترس می کند، دلیل بر ضعف آمریکا 
است؛ وقتی یک نفر با یک فرد دیگر دعوا می کند، کی 
تشر  و  زدن  داد  می کند  شروع  کی  می دهد؟  فحش 
بزند،  بزند، وقتی نمی تواند  را  او  زدن؟ وقتی نمی تواند 
داد می زند و عربده می کشد، هرچه صدایش را بیشتر 
به عربده بلند کند، نشان می دهد ضعیف تر و ناتوان تر 
است، این عربده کشی آمریکا داللت بر ضعف ناتوانی او 

در تقابل با ما می کند
این که  بیان  با  رضوی  خراسان  در  ولی فقیه  نماینده 
نباید اراده مان در مقابل آمریکا سست شود، خاطرنشان 
کرد: مهم این است که ما نترسیم، نه از فشار اقتصادی 
هراس  مجازی  فضای  در  عربده کشی هایش  از  نه  و 
نداشته باشیم، او فقط می خواهد کاری کند ما وحشت 
تسلیم  او  مقابل  در  و  شود  سست  اراده مان  کنیم، 
او یعنی تسلیم شویم در  شویم، تسلیم شدن در مقابل 
از  بدتر  برای یک ملت  نابودی خودمان، هیچ چیز  برابر 
برابر  در  میخکوب شدن  به  استسباع  نیست،  استسباع 
دشمن گفته می شود، رفتار آمریکا با ما این طور است، 
عربده می کشد ما مستسبع شویم، بترسیم، جای خود 
بایستیم، از همه امکاناتمان دست برداریم و همه چیز را 

بگذاریم کنار و او ما را طعمه خود قرار دهد.
وی اظهار کرد: هی می گویند مذاکره با آمریکا، خب 
و  نسازید  موشک  دیگر  می گوید  آمریکا  چی؟  درباره 

موشک هایی که ساختید جمع کنید چون موشک هایی 
هست  حداقلش  کیلومتر   2000 برد  تا  ساختیم  ما  که 
منطقه  این  در  آمریکا  هرچه  می رود،  هم  بیشتر  و 
سرباز  جنگی،  ناوگان  نظامی،  پایگاه  از  دارد،  امکانات 
و نیرو، همه آنان در تیررس موشک های ما هست و گل 
سرسبد دردانه اش، اسرائیل هم در تیررس موشک های 
ما هست، می گوید این را کنار بگذارید، این را بگذاریم 
اگر خواستم  بگذارید  کنار  که چه شود؟ می گوید  کنار 

شما را نابود کنم، شما نتوانید با من بجنگید.
y  نتیجه مذاکره با آمریکا، تسلط مزدوران بر مال و ناموس

مردم
وقاحت  و  صراحت  این  با  کرد:  اضافه  علم الهدی 
بگذارید  را  این ها  کنید،  مذاکره  من  با  بیایید  می گوید 
کنار ما بانک ها را باز کنیم، راه نفت را باز کنیم، این ها 
را بگذاریم کنار، بانک و نفت را می خواهیم چکار کنیم؟ 
می گوید کنار بگذارید تا با یک حرکت شما را نابود کنم، 
اسالم، انقالب و نظامتان را براندازی کنم و یک مزدور 
قداره کشی مثل شاه را بر جان و مال و ناموستان مسلط 

کنم، این می شود آخر مذاکره کردن.
از  نترسیدن  و  مقاومت  را  مردم  وظیفه  وی، 

عربده کشی های آمریکا دانست و ادامه داد: آنی که ما 
نیست  بی منطق  نکنیم،  هراس  نترسیم،  وظیفه داریم، 
امام  تجربه داریم،  سال   40 نترسید،  می گوییم  این که 
بکند«،  نمی تواند  غلطی  هیچ  »آمریکا  گفت  ما  بزرگوار 
ما  که  خدایی  آن  دیدیم،  چشممان  به  را  این  سال   40
پیر  خدا  این  کرد،  حفظ  دشمن  مقابل  در  سال   40 را 
می خوانید  ثمالی  ابوحمزه  در  نشده،  ناتوان  نشده، 
عفوت  نه  که  هستی  بخشنده ای  و  جواد  آن  تو  »خدایا 
ناتوان  و  پیر  تنگ شده و نه فضلت کم شده«، این خدا 
نرفته،  دست  از  خدا  این  سرمایه  و  امکانات  نشده، 
همان  ما  هم  اآلن  است،  سرجایش  باقدرت  همه چیز 

خدا را داریم، چرا بترسیم و هراس کنیم؟
y در جنگ اراده ها، اراده ای قوی تر از آمریکا داریم

رهبر معظم  بیانات  به  رهبری  عضو مجلس خبرگان 
انقالب در سخنرانی اخیر خود در جمع کارگزاران نظام 
اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری فرمودند در این 
جنگ آمریکا صد درصد شکست خورده است به خاطر 
این که این جنگ، جنگ نظامی نیست که ناوگان آمریکا 
دالرهای  که  نیست  هم  اقتصادی  جنگ  دهد،  جواب 
آمریکا جواب بدهد، ضمن این که با ما جنگ اقتصادی 

هم می کند، این جنگ، جنگ اراده هاست و ما در اراده 
قوی تر از آمریکا هستیم.

را  آهویی  تازی  اضافه کرد: می گویند یک سگ  وی 
آهو  نمی رسید،  آهو  به  می دوید  هرچه  می کرد،  تعقیب 
به سگ تازی گفت هرچه بدوی به من نمی رسی چون 
می دوی،  شکار  دنبال  تو  بگیری،  شکار  تا  می دوی  تو 
آمریکا  نمی رسی،  من  به  تو  می دوم  جانم  دنبال  من 
منطقه  در  ما  دشمنان  همه  آمریکا،  نه  نمی رسد،  ما  به 
تمام  چون  نمی رسند  ما  به  ما  داخلی  دشمنان  همه  و 
انگیزه آنان تا پای شکم و شهوتشان است، بیشتر از این 
نیست، او ما را تعقیب می کند تا بر مستملکاتش اضافه 
عزیزتر  ما  جان  از  خدا  و  می دویم  خدا  دنبال  ما  کند، 
است چون نشان دادیم ما عزیز می دهیم، جوان و جان 
می دهیم در راه خدا، خدا و دین از جان ما عزیزتر است 
پس ما دنبال عزیزتر از جانمان هستیم و آمریکا به دنبال 

مال ومنال و مستعمره و مستملک بیشتر است.
y مشکالت معیشتی امروز ربطی به آمریکا ندارد

علم الهدی با انتقاد از سوء مدیریت ها در کنترل بازار 
داخلی، تصریح کرد: در جنگ احد، کفار صدا می زدند 
ندارید«،  عزا  شما  داریم،  عزا  بت  »ما  می دادند  شعار  و 

و  ماست  موالی  »خدا  دهید  شعار  شما  فرمود  پیغمبر 
نترسیم، هراس  این است  ما  ندارید«؛ وظیفه  شما خدا 
نکنیم، قوی بایستیم و مقاومت کنیم و با همه مشکالت 
هم بسازیم اما عزیزان مسؤول ما تکلیف دارند، آنان در 
مقاوم سازی ما مکلف اند، مدیریت ها را به صورت جهادی 
در شکلی قرار دهند که مردم ما بتوانند در مقابل آمریکا 
مقاومت کنند، امروز در زندگی و معیشت خودمان دچار 
مربوط  آمریکا  به  مشکالت  این  که  هستیم  مشکالتی 
کردن  وارد  برای  و  نمی آورند  آمریکا  از  که  خرما  نیست، 
می شود  چطور  نیست،  نیاز  آمریکایی  دالر  به  خرما 
کیلویی سی وچند هزار تومان؟وی خاطرنشان کرد: این 
رمضان،  مبارک  ماه  این  در  شده  طاقت فرسا  که  گرانی 
حتی اقداماتی که برای خانواده های محروم و آسیب پذیر 
انجام می شود، به جای این که 100 و ۵00 خانواده را زیر 
پوشش بگیرد، 10 خانواده را پوشش می دهد، به جایی 
نمی رسد، عزیزان مسؤول ما مردم را مقاوم کنند، مشکل 
به  سودجو  عده  یک  نیست،  توجیه  قابل  مشکل  گرانی 
جان مردم بیفتند در بازار آزاد هرچه می خواهند ببرند، 
بدزدند و بچاپند، کسی هم جلوی شان را نگیرد، این را 
چطور می شود توجیه کرد؟ عزیزان بازار را تنظیم کنید، 
با مدیریت مسئله گرانی را در معیشت مردم حل کنید، 

این مدیریت مربوط به خودمان است.
y  وظیفه مسؤوالن، مقاوم کردن مردم در برابر دشمن

است
در  مسؤوالن  وظیفه  یادآوری  با  ولی فقیه  نماینده 
یادآور  فشارها،  مقابل  در  مردم  مقاومت  توان  تقویت 
به  نسبت  و  بترسند  نباید  مدیران  اول  درجه  در  شد: 
مردانه  و  مرد  و  مجاهدانه  نشوند،  سست  مدیریتشان 
دیروز  کنند،  حل  را  مشکل  این  بیایند  وسط،  بیایند 
برخی  می بینید  که  حاال  گفتم  مسؤوالن  از  یکی  به 
دور  شما  نمی آیند،  میدان  وسط  و  زدند  جا  مسؤوالن 
بزنید و وسط میدان بیایید، چشمتان به دیگران نباشد.

مقدس  دفاع  در  سال   8 ما  که  روزی  گفت:  وی 
می جنگیدیم، شب عملیات هر سپاهی، هر پاسدار، هر 
بسیجی و سرباز، خودش یک عنصری بود که خودش 
با همه بعث عراق مقابل می دید و می جنگید، بحث  را 
این نبود که اآلن کار به کجا برسد، همین قدر که راه را 
عزیزان  می برد،  پیش  را  کار  و  می رفت  جلو  بازمی دید 
مسؤول ما مردم ما را مقاوم کنند، در مقاوم سازی مردم 
وارد مجاهده شوند در مدیریت های الزم و در این گرانی 
عمده اش  بخش  که  فشاری  و  ببندند  مردم  روی  به  را 
مردم  از  را  فشار  این  هست،  بازار  نابسامانی  به  مربوط 

بردارند.

علم الهدی: خرما که از آمریکا نمی آورند
چطور می شود کیلویی سی وچند هزار تومان؟


